
Al llarg d’aquesta fitxa es tractaran els principals punts crítics a considerar 
a l’hora de realitzar l’escornat per cauterització aplicant anestèsia i 
analgèsia en vedells. Es tindrà en compte: els sistemes d’immobilització 
dels vedells, el tipus d’escornadores i diferents punts crítics específics 
relacionats amb el procediment d’escornat. 

M A I G  2 0 2 2 #04

A. RAMON | E. MAINAU | P. LLONCH

Punts crítics 
a considerar en 
l’escornat per 
cauterització 
amb anestèsia 
i analgèsia
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SISTEMES D’IMMOBILITZACIÓ 
DEL VEDELL

TIPUS D’ESCORNADORES 
DISPONIBLES AL MERCAT

Per tal d’immobilitzar l’animal es pot recórrer 
a l’ús de fàrmacs sedants, com un a-2 ago-
nista, per exemple, la xilacina. La sedació per-
met aplicar l’anestèsic local més tranquil·la-
ment i evitar subjectar físicament a la vedella 
per tal d’evitar-li estrès. Si aquesta es realitza 
amb xilacina, l’animal ha d’estar en dejú com 
a mínim 2 hores, ja que aquest fàrmac dis-
minueix la funció motora retículo-ruminal.  En 
cas de no usar un sedant, és important tenir 
un bon sistema d’immobilització de la vedella. 
Això és important, no tan sols per realitzar un 
bon esmotxat, sinó també per augmentar la 
seguretat del personal que realitza el proce-
diment (per exemple evitant cremades ac-
cidentals).  És preferible usar un sistema que 
permeti la immobilització del cap de la vede-
lla ja sigui a la zona de la menjadora (Figura 1) 
o mitjançant una mànega de maneig.

Destaquem que no és recomanable immobi-
litzar a la vedella usant la instal·lació de l’alle-
tadora automàtica, ja que s’ha demostrat 
que alguns vedells presenten aversió al lloc 
on se’ls ha produït un procediment dolorós o 
estressant.

Al mercat s’hi troben dos tipus d’escornado-
res per cauterització: a) mitjançant gas i b) 
elèctric. Les característiques específiques 
d’aquestes escornadores es poden veure a 
la Taula 1. 

L’escornadora elèctrica, s’ha de connectar 
uns 10 minuts abans de realitzar el procedi-
ment perquè vagi agafant temperatura. L’es-
cornadora amb bateria o gas s’ha de revisar 
que estigui carregada i amb suficient gas, 
respectivament.
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PUNTS CRÍTICS DEL PROCEDIMENT

plantejar a l’administració que es pogués 
permetre l’aplicació d’aquests productes per 
prevenir el dolor en procediments dolorosos, 
sempre i quan s’hagi format prèviament al 
personal. Tenint com a precedent que en 
alguns països de la Unió Europea, com ara 
Dinamarca o França, ja permeten realitzar 
procediments dolorosos en altres espècies 
(per exemple, el tall de cues en porcí), apli-
cant anestèsia per part de personal format 
no veterinari.

Anell cremat uniforme: Aplicar l’escornado-
ra amb una força constant, amb rotació i 
sempre perpendicular al botó  germinal. Cal 
assegurar que es crea un anell cremat uni-
forme i continu al voltant del botó (Figura 2a).  
En cas contrari (Figura 2b), al cap d’un temps 
pot arribar a desenvolupar-se un monyó fet 
que permet el desenvolupament parcial de la 
banya (Figura 3).

Administració de medicaments d’ús vete-
rinari: Actualment els fàrmacs anestèsics i 
sedants només poden ser manipulats i ad-
ministrats per personal veterinari. Aquest fet, 
comporta una dificultat afegida als grangers 
que vulguin realitzar l’escornat en vedells 
garantint el benestar animal. Una possible 
solució és aprofitar les visites veterinàries ru-
tinàries a la granja perquè el veterinari admi-
nistri els fàrmacs sedants i anestèsics en el 
moment de l’escornat. Una alternativa, seria 

> Imatge 01 
Vedelles bloquejades a 

la menjadora.

https://www.awec.es/index-en.html


Temperatura màxima 

Bateria recarregable

Pes

Llibertat moviment

Temps escalfat

Oscil·lació temperatura

Avís poc recurs

Material de reserva

Limitació del nombre 
d’animals

Font de calor

CARACTERÍSTIQUES CAUTERITZACIÓ AMB GAS

AMB CABLE

CAUTERITZACIÓ ELÈCTRICA

AMB BATERIA

650 - 700 ºC

Si

1 - 2,4 kg

Total

10 seg - 3 min

Si*

No

Cartutx de gas / bateria

Si**

Gas butà o propà (cartutx)

620 ºC

No

650 g

Limitada (cable de 3 m)

10 - 12 min

No

-

-

No

Resistència elèctrica

700 ºC

Si

2,7 kg

Total

< 1 min

Si*

No

Bateria

Si**

TAULA 1. DIFERENTS TIPUS D’ESCORNADORES

2A

2B
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/ Activitat finançada a través del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 
(Activitat 01.02.01 de Transferència Tecnològica 

* Disminueix segons es gasta el gas/bateria     ** Depèn de l’autonomia de l’aparell (gas/bateria)

- No és recomanable realitzar l’esmotxat con-
juntament amb altres processos estressants 
pels vedells, com ara el deslletament o vacu-
nacions. 
- En èpoques de calor,  s’ha de vigilar molt 
amb les mosques, per evitar les miasis a la 
zona tractada. Cal mantenir la zona neta i 
desinfectada. A més, es poden usar repe-
l·lents per evitar el contacte amb els insectes 
ja que són vectors de malalties. 
- Després del procediment, cal deixar a les 
vedelles descansar en un lloc calent amb 
abundant palla i sense corrents d’aire per 
evitar la hipotèrmia, ja que aquests fàrmacs 
(sedants/anestèsia) tendeixen a baixar la 
temperatura corporal.

EVITAR ESTRÈS ADDICIONAL

> Imatge 02 
(A) Botó germinal cremat correctament, 
l’anell cremat és uniforme i continu al voltant 
del botó (B) botó germinal cremat incorrec-
tament, a la part superior l’anell cremat no 
s’observa de forma continua

> Imatge 03 
Vaca adulta amb monyó de la banya es-
querra degut a esmotxat incorrecte.

AWEC.ES

AWEC ©

AWEC ©

AWEC ©

https://www.awec.es/index-ca.html
https://www.awec.es/index-ca.html
https://www.awec.es/index-en.html
https://www.awec.es/index-en.html

