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El canvi climàtic és una preocupació d'àmbit mundial ja que la seua 

perpetuació en el temps està tenint un impacte significatiu sobre les persones, 

els recursos naturals i les condicions econòmiques de tot el món. La causa 

fonamental d'aquest fenòmen és el potencial d'escalfament d'una sèrie de 

gasos d'efecte hivernacle que, mitjançant l'absorció de la radiació infraroja 

terrestre, eleven la temperatura de la troposfera i, amb ella, les temperatures 

superficials de la Terra. 

Els principals gasos d'efecte hivernacle són el vapor d'aigua, el diòxid de 

carboni, el metà, l'òxid nitrós i els gasos fluorats.  

El metà, després del diòxid de carboni, és el gas que més repercussió té 

sobre l'escalfament global i les seues emissions són causades tant per accions 

naturals com humanes. Activitats antropogèniques com ara la ramaderia 

intensiva són la principal causa d'augment de les concentracions de metà a 

l'atmosfera, sent els remugants els animals que més quantitats de metà generen 

a través de la fermentació d'aliments que es produeix al rumen.  

Les emissions de metà dels bovins són les que principalment contribueixen a 

l'efecte hivernacle seguit de les ovelles, les cabres i els búfals, respectivament.  

S'han descrit diferents tècniques per mesurar les emissions de metà dels 

remugants – la calorimetria indirecta, la tècnica del marcador amb hexafluorur 

de sofre i la tècnica de producció de gas in vitro – i, a més, s'han esmentat 

algunes estratègies per reduir les emissions de metà – la defaunació, les vacunes 

i la composició de la dieta –. 

Els punts clau d'aquesta Tesi van ser: dissenyar els experiments amb cabres, 

pel fet que no hi ha moltes investigacions sobre emissions de metà en aquests 

animals; estudiar la influència de la composició de la dieta (hidrats de carboni) 

com una possible estratègia per a la reducció de les emissions de metà del 

rumen; i utilitzar la calorimetria indirecta com a mètode per quantificar la 

producció de metà. 

Es van realitzar tres experiments. S’utilitzaren cabres de la raça Murciano-

Granadina a la meitat o final de la lactació. Les dietes eren racions mixtes que 
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diferien en la inclusió de cereal o subproductes fibrosos. L'efecte de la dieta es 

va estudiar en la producció de llet, la digestibilitat, els paràmetres del rumen, la 

partició d'energia, el balanç de carboni i nitrogen, l'oxidació de nutrients i les 

produccions de metà. 

En el primer experiment, l'intercanvi de gasos es va mesurar utilitzant una 

màscara que es va fixar al cap de la cabra amb una goma; es va 

emmagatzemar una mostra de gas exhalat en una bossa de recollida de gas 

que estava connectada a un analitzador, i es va mesurar la concentració d'O2, 

CO2 i CH4 de l'aire. En aquest primer experiment es va reemplaçar el gra de blat 

de moro amb polpa de remolatxa i la quantitat de metà recuperat va ser del 

19,6 i 29,7 g/dia, respectivament. 

En els altres dos experiments, l'intercanvi de gasos es va mesurar mitjançant 

una urna o calaix dissenyat per a petits remugants, on la cabra introduïa tot el 

cap i un programa informàtic gravava automàticament les concentracions 

d'O2, CO2 i CH4 de l'aire exhalat de forma contínua al llarg del dia. El segon 

experiment va consistir en dues dietes amb alt i baix nivell de midó i no es van 

trobar diferències en l'emissió de metà (28,5 g/dia). En el tercer experiment es va 

substituir ingredient per ingredient com en l'experiment número u. El gra d'ordi es 

va substituir per polpa de taronja o pellofa de soja i tampoc es van trobar 

diferències, amb un valor mitjà de la producció de metà de 41 g/dia. L'energia 

metabolitzable ingerida durant els tres experiments va ser de 1279 kJ/kg de pes 

metabòlic (PV0.75) i dia de mitjana, i l'eficiència d'utilització de l'energia 

metabolitzable ingerida per a la producció de llet va ser de 0,6. 

 

 

 


