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SALUTACIÓ

Excel·lentíssim Senyor President
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics
Digníssimes Autoritats
Senyores i Senyors
Estimats amics

En primer lloc vull expressar el meu agraïment als il·lustres acadèmics, 
doctors Jaume Bech, Jacint Corbella i Francesc Puchal per haver-me pro-
posat com a nou acadèmic corresponent i, de manera molt particular, al 
professor Francesc Puchal per les seves paraules de presentació. 

També, vull expressar-ho a tots el membres de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya. És per a mi un gran honor, i un motiu d’orgull, 
poder ser membre corresponent d’aquesta prestigiosa Institució. Espero 
poder complir dignament les responsabilitats que implica aquest nome-
nament.

En actes com el present és un bon costum compartir la satisfacció perso-
nal amb les persones que han fet possible aquest esdeveniment, i així vol-
dria tenir present, encara que fos de forma ràpida, a tots els meus profes-
sors i companys, tant de  feina, dins del meu àmbit científic, de l’IRTA, 
com de les empreses amb les que he col·laborat en el desenvolupament 
de treballs de recerca. Així mateix vull recordar els companys dels co-
mitès científics, tant de la Comissió Europea com de l’Agència Europea 
de Seguretat Alimentària (EFSA), amb qui he après i he descobert molts 
aspectes de la vida científica, per exemple, com s’han de tractar els temes 
del coneixement de forma compartida. En aquest moment recordo com 
he passat de la defensa apassionada a una actitud més estratègica de la 
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defensa dels criteris per mantenir una opinió més raonada. Això, per un 
home com jo, m’ha pres potser massa temps. 

Poden pensar que estic fent psicoanàlisi personal. En realitat és una refle-
xió en veu alta del què ha significat per mi treballar en el si dels comitès 
en què he estat present, en la valoració de nous productes amb caràcter 
d’additius per a la alimentació animal, i en la posterior avaluació de la 
seva innocuïtat, tant per a l’animal com per al consumidor.

He viscut en primera línia com s’han efectuat  les valoracions científiques 
sobre la retirada dels antibiòtics promotors així com d’altres aspectes im-
portants, com la valoració del risc de les dioxines, GMO, etc. Exposo tot 
això per donar peu i significança a la tasca que des de fa més de 15 anys 
molta gent del món científic  està fent per a millorar la producció animal 
i reduir riscos que es presenten en  l’alimentació del bestiar, incrementant 
la seguretat en  la cadena alimentària.

Additius: una paraula que suma i no resta

Abans d’entrar en matèria voldria recordar que el concepte additiu té 
connotacions negatives, tot motivat per la percepció dels consumidors. 
És per aquest motiu que actituds massa apassionades en la defensa no 
sempre han estat ben enteses. Per tant, ara intentaré fer una reflexió del 
què ha estat l’aportació i quines possibles accions es poden visualitzar en 
el concepte additiu per a l’alimentació animal i, per suposat, què repre-
senta per a la seguretat alimentària. 

S’ha de recordar que el sector productor de pinsos  és el primer element 
de la cadena alimentària, que  considera els additius com a substàncies 
que poden representar un cost, sempre que no es demostri la seva eficàcia 
tan zootècnica com econòmica. Els additius són substàncies que, un 
cop són incorporades en la fabricació industrial de pinsos, no repre-
senten un cost, sinó més aviat un benefici. Si bé no és una obligació la 
seva incorporació, alguns tenen o han tingut unes característiques que els 
han fet imprescindibles, com per exemple, els additius amb capacitat per 
controlar la coccidiosis (coccidiostàtics) i, per tant, han donat viabilitat 
a l’engreix dels pollastres, i també d’altres que han estat necessaris, com 
vitamines, antioxidants, aminoàcids,  etc.

La percepció del risc per part del consumidor sobre l’alimentació animal 
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és un aspecte amb una gran significació sobre el consum i l’ús d’addi-
tius en el pinso. Els consumidors tenen una percepció negativa sobre el 
concepte additius i, en conseqüència, ens podem fer la pregunta següent: 
La percepció negativa del consumidor sobre  els additius no ens pot 
deixar sumar?

Percepció del consumidor: actualment un factor important i 
notable

Els diversos incidents sobre la seguretat alimentària, amb gran interès 
mediàtic, han influenciat la percepció del consumidor. Segons l’informe 
SAM 2008, de Seguretat Alimentaria i Mitjans de Comunicació, de la 
Universitat Pompeu Fabra, preparat per l’Observatori de la Comunicació 
Científica a Catalunya, a l’any 2008, indica que es van publicar 1911 arti-
cles sobre seguretat alimentària i 14,5 % dels mateixos varen ser portada, 
mentre que  els temes de salut van ser portada en un 9%.  Aquesta activi-
tat mediàtica ha produït una modificació de la percepció del consumidor 
generant canvis en les regulacions governamentals, afectant de forma 
molt important al moviment i al comerç de productes, tant d’origen propi 
com d’importació. 

Per tant, segons Buzby, membre d’USDA (Buzby et al.,2002) la per-
cepció del consumidor sobre la seguretat alimentària pesa i pesarà molt 
en el desenvolupament de la distribució d’aliments en un mercat glo-
balitzat. En aquest sentit, es poden posar, per exemple, les diferències 
de percepció generades entre cultures realment pròximes, com són la 
nord-americana i l’europea, en aspectes com l’ús d’hormones, com la 
17 β-oestradiol i β-agonistes, en l’alimentació de vedells a Amèrica i la 
prohibició a Europa. Altres exemples poden ser la diferència de confian-
ça que existeix en relació als productes d’origen biotecnològic, com són 
els genèticament modificats. Hem de recordar que encara que l’Autoritat 
Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) hagi valorat com a segurs els 
productes genèticament modificats, governs de països europeus insistei-
xen en no acceptar la seva aplicació. Una mostra d’aquesta implicació ha 
estat la polèmica produïda a França entre el govern i l’opinió científica 
generada per l’Agència Francesa de Seguretat Alimentària. 

Una pregunta encara no  contestada, segons economistes de la Univer-
sitat de Lovaina, J. Swinnen i T. Vandermoortele (2009), és si la valo-



6

ració científica és sensible a la naturalesa de les condicions pròpies dels 
aliments o bé si pot dependre de forma més notòria d’altres condicions, 
com aspectes socials i ètics. De les dades aportades en aquesta publica-
ció, els autors conclouen que les relacions entre la naturalesa  dels ali-
ments i les decisions preses pel públic i pel comerç sobre les definicions 
dels estàndards de seguretat són complexes. Així doncs, en els dies que 
estem, les valoracions de seguretat no es poden considerar solament per 
un concepte científic (si més no, empíric), i en conseqüència, requereixen 
més recerca sobre el terreny.  

La valoració de la percepció del risc sobre el consum d’aliments en la 
nostra societat no segueix la famosa piràmide de Maslow, com indica un 
eminent economista de la Universitat Carleton d’Otawa (Heslop 2005). 

Fig. 1.- Piràmide de Maslow

Les actituds de la gent durant els darrers anys han alterat la piràmide; 
és interessant en aquest sentit llegir la conferència inaugural del XXIII 
Congrés Mundial d’Avicultura de Brisbane 2008, preparada pel Dr. J. 
Hodges, qui parla de la història i de les conseqüències que aporten els 
canvis dels comportaments ètics de la societat. En alguns grups de po-
blació en països desenvolupats han inclòs en els últims graons (vèrtex 
de la piràmide) el consum sofisticat d’aliments dins d’aspectes relaci-
onats amb l’autoestima personal, una verdadera contradicció en front a 
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l’estructura de piràmide de Maslow. En David Broods (2001) en el seu 
llibre “Bobos in paradise: The new uper class and how they got there”, 
llibre de gran impacte mediàtic, defineix el que representa la “Food is a 
new fashion” per a la gent bohèmia i burgesa i d’aquí el nom Bobos. En 
definitiva, la percepció de la gent formada, i també més distant de la pro-
ducció primària, entén o valora, en una gran part, com ho fan els Bobos. 
Per tant, són capaços de frivolitzar sobre la seguretat dels aliments i ser 
crítics sobre els avenços que es realitzen en el sector agroalimentari mit-
jançant noves tecnologies que, en si mateixes, permeten ser més eficients 
i sostenibles. Per exemple, els hi és molt difícil comprendre què significa 
la producció de cereals transformats genèticament o bé la millora de la 
producció animal mitjançant la utilització d’additius.   

Additius: història i concepte bàsic 

Els additius en els pinsos han estat utilitzats en la producció des que 
la producció animal s’ha fet sota sistemes intensius. Per tant, el feno-
men additiu va començar ara fa més de 80 anys. Aquest va començar als 
Estats Units d’Amèrica, en l’entorn de la Segona Guerra Mundial. En 
aquelles circumstàncies era molt important produir aliments de primera 
necessitat amb un nivell d’eficiència econòmica important. La primera 
substància precursora, i que es va considerar com a additiu, va ser la 
urea, per a l’aplicació en les dietes de llet, al voltant del 1930. Al 1943 
Waksman va descobrir l’estreptomicina i la va utilitzar en l’alimentació 
de pollastres amb uns magnífics resultats; posteriorment va rebre el pre-
mi Nobel al 1952. Com es pot veure, la rellevància d’aquestes investi-
gacions eren màximes. En aquest sentit, i fent memòria, voldria recordar 
el discurs llegit pel Prof. Francesc Puchal. En el seu discurs d’entrada a 
la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona, titulat “Nutrició animal: 
additius alimentaris, productivitat animal i salut pública“ (1977), en el 
que es descriuen amb molt detall aspectes històrics i també aspectes com 
la importància dels additius alimentaris en la salut pública. També és in-
teressant veure com en el seu discurs es parla dels temes, que avui són de 
tanta actualitat, com són els relacionats amb la percepció del risc, encara 
que en aquells moments la interpretació dels científics, segons el Prof. 
Puchal, era menys discutida. 
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Fig. 2.- Pàgina web on es mostra com era la incorporació 
d’additius en els anys 40 als USA

Els additius han tingut una història d’èxits molt destacada. Entre els anys 
50 i 70, s’han incorporat a l’alimentació animal intensiva substàncies que 
han permès  que la genètica i la producció animal milloressin de forma 
quasi exponencial. S’ha de recordar que els pollastres de carn als anys 
50 per aconseguir 1,7 kg de pes viu necessitaven més de 80 dies, mentre 
que actualment amb 42 dies assoleixen fàcilment 2,9 kg. Amb els estudis 
realitzats per part de Havenstein et al. 2003a, 2007, de la Universitat de 
North Carolina (veure figures 3 a 6), es pot comprovar com la millora 
donada per la genètica és de més del 500 % i solament del 127 % per a la 
nutrició, tant dels pollastres com dels galls dindi. Ara bé, s’ha de recordar 
que aquesta, la nutrició  correspon a més del 60 % del cost de producció. 
Per tant, és un element molt rellevant. Així doncs, el retorn econòmic de 
l’aplicació d’additius és molt important. Del treball de Cheema et al., 
2003 (veure figura 7), també de la Universitat de North Carolina, es pot 
destacar com els pollastres actuals tenen uns òrgans limfoides (equip de 
defensa) amb un pes relatiu inferior al total del pes corporal inferior al 
dels anys 50. Per tant, és un aspecte que s’ha de tenir en compte quan 
parlem de com s’ha de valorar la capacitat de defensa del pollastre actual 
i, sobretot, quan es parla de valorar l’eficàcia de productes alternatius als 
prohibits promotors de creixement dels que parlaré més endavant.
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Fig. 3. Pes corporal de pollastres de genètica dels anys 50 front a pollastres del 2000
 i la qualitat de la dieta (dades extretes de Havenstein et al, 2003)
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Fig. 4. Índex de conversió de pollastres de genètica dels anys 50 front a pollastres del 
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Fig. 5. Pes corporal de galls dindi per línia genètica dels anys 60 front a genètica del 
2000 i qualitat de l’efecte dieta (dades extretes de Havenstein et al 2007).
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Fig. 7. Pes òrgans limfoides de pollastres de la dècada dels 50 i pollastres del 2000
 (dades extretes de Cheema et al. 2003).

La nova regulació sobre additius a Europa. Regulation (EC) 
nº 1831/2003 of the European Parliament and the Council of 22 
September 2003.

A Europa l’ús d’additius ha estat, com és natural, un instrument que la in-
dústria de fabricació de pinsos ha utilitzat de forma important, i ho ha fet 
sota una regulació comunitària des de 1970 (Council Directive 70/524/
EEC of 23 November). Aquesta regulació s’ha modificat en diversos as-
pectes i sempre ha estat orientada cap a una millora de la seguretat del 
consumidor final. A l’entrar en vigor la nova Directiva de la Unió Eu-
ropea del 2002, en la que s’estableixen uns nous principis per a superar 
els problemes de la seguretat alimentària generats a l’entorn de les crisis 
de finals dels anys 90, vaques boges, dioxines, etc. (Regulation (EC) 
Nº 178/2002 of the European Parliament and the Council of 28 January 
2002), es va modificar la Directiva d’additius per a pinso amb una de 
nova, la qual va comportar uns canvis importants (Regulation (EC) No 
1831/2003 of the European Parliament and the Council of 22 September 
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2003). Per tant, des del 2003 tenim uns nous principis sobre l’ús i control 
d’additius.

Els nous principis estan basats en la nova regulació general 178/2002 de 
la llei sobre alimentació. Aquesta llei està basada en 66 consideracions o 
principis generals, com a resultat del treball realitzat en la producció del 
famós Llibre Blanc. Els principis identifiquen les principals necessitats 
i problemes en que la cadena alimentària pot afectar a la salut del con-
sumidor. La seguretat alimentària és un concepte que ha de ser general 
per a tots el països membres de la Unió. La valoració científica del risc 
ha ser del màxim nivell, independent i transparent, i per això l’Autoritat 
Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha de ser una entitat europea 
amb un grau d’independència i, fins i tot, no localitzada a Brussel·les per 
evitar influències de la comissió europea . 

La nova regulació sobre additius 1831/2003 és resultat de 35 considera-
cions. Es produeix la implementació de les principals accions indicades 
en la regulació 178/2002 i altres més específiques. Les accions  són re-
sultat i conseqüència de les valoracions que s’han efectuat del risc que 
comporta la inclusió de substàncies additives en el pinso i l’aigua de 
consum dels animals, tant siguin animals de consum com de companyia. 
A més, la nova regulació ha d’aportar protecció per al consumidor, la 
salut animal, el benestar animal, la protecció del medi ambient i la pro-
tecció per als operaris de la cadena alimentària. Com es pot comprovar 
en aquesta nova regulació s’introdueix el concepte de benestar animal 
com un nou element.

Els conceptes més importants són:
 

• Els aliments i pinsos importats i localitzats en el mercat interior 
han de complir amb els requeriments de la Comunitat Europea.

• L’experiència aportada per l’aplicació de la antiga Directiva sobre 
additius en pinsos 70/524/EEC ha demanat la revisió necessària 
de les normes  per assolir i assegurar el màxim grau de protecció 
animal, salut del consumidor i protecció del medi ambient. També 
és necessari considerar el progrés i el desenvolupament científic 
que permet la disponibilitat de nous additius, tals com productes 
per a l’ensitjat o com l’aplicació d’aquests a l’aigua.   

• Les categories dels additius per a pinsos han de ser definides per 
facilitar el procés de valoració i autorització: aminoàcids, sals i 
anàlogues, urea i els seus derivats, els quals han estat autoritzats 
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sota la Directiva 82/471/EEC, passant a ser considerats aquests 
com a additius.

• És també necessari proveir un procés simplificat d’autorització 
dels additius pinso que han estat sota l’aprovació d’additius ali-
mentaris sota la Directiva 89/107/EEC de desembre del 1988.

Prohibició de l’ús d’antibiòtics com a promotors del creixement i 
les seves conseqüències.

Com es pot comprovar, la nova regulació per a additius pinso s’ha modi-
ficat de forma important. Per exemple, s’han introduït conceptes com els 
de seguiment i monitorització de l’ús, si és el cas. Els antibiòtics promo-
tors de creixement s’han prohibit i es va establir un període d’adaptació. 
El període d’adaptació va ser  de tres anys entre 2003 i 2006, i  va tenir 
com a objectiu investigar el comportament de substàncies alternatives. 
No es pot dir que la recerca efectuada hagués trobat la poció màgica, 
possiblement en tres anys es va ser massa optimista. El que s’ha fet ha 
estat començar a entendre com han funcionat els antics promotors de 
creixement fins aleshores autoritzats. 

Les funcions dels antibiòtics promotors de creixement, fins ara accepta-
des, són: 

1) Que inhibeixen les infeccions endèmiques subclíniques, reduint el 
cost que genera el sistema immune. 

2) Que redueixen els metabòlits, tals com l’amoni i la degradació de 
bilis produïts per microbis.

3) Que redueixen el consum de nutrients pels microbis.
4) Que milloren l’absorció dels nutrients a través de la paret intestinal, 

ja que fan que la barrera intestinal sigui més prima i permeable. 

Malgrat tot, actualment, segons un dels més influents investigadors fla-
mencs  (Niewold 2007), els diferents mecanismes que s’han proposat són 
bastant difícils d’acceptar. Per exemple, indica que és bastant improbable 
considerar que a les dosis d’incorporació dels antibiòtics promotors de 
creixement, que estan per sota de la dosis mínima inhibitòria de multipli-
cació de cultiu (MIC), puguin tenir un efecte protector. Per tant, els tres 
primers arguments són difícils de suportar per l’acció dels antibiòtics 
promotors de creixement. Però, més directament, perquè la relació entre 
pinso i microbiota intestinal és molt complexa (Niewold 2007). 
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En relació a la quarta funció, existeix una aparent assumpció en la que 
existeix una relació inversa entre el gruix de la mucosa i l’absorció. So-
bre aquest aspecte no existeix en la literatura científica cap demostració 
clara sobre l’efecte dels promotors de creixement en l’engrossiment o no 
de la mucosa. El que sí es pot afirmar és que la capacitat d’absorció es 
pot veure incrementada per la superfície o l’àrea de l’endoteli i no pel 
gruix de la mucosa (Pappemheimer, 1998). Per tant, potser sí que sembla 
lògic que un increment de l’òrgan (intestí) estigui associat amb un cost 
energètic superior (Pond et al. 1988).       

Un fet una mica xocant és que avui els antibiòtics promotors de creixe-
ment no autoritzats a Europa són coneguts per influenciar la resposta 
innata del procés digestiu, entre d’altres funcions. Aquest aspecte permet 
no prevenir, però si augmentar, l’eficàcia del rendiment nutritiu de les 
dietes, en especial, en animals en fase d’alts requeriments nutritius i de 
gran resposta en animals de gran capacitat en creixement diari, com són 
pollastres i porcs en fase de deslletament i creixement. Per tant, sembla 
que els animals amb un nivell de dosificació reduït d’antibiòtics milloren 
l’índex de conversió, donat que redueixen l’efecte antiinflamatori i, per 
tant, tenen  un component considerat per Niewold com no-antibiòtic. 
Aquesta funció, segons Niewold 2007, es pot explicar  donat  que els 
antibiòtics s’acumulen a les cèl·lules inflamatòries i aquestes són més 
destructores per les bactèries i, per tant, inhibeixen la resposta immune 
innata o no la fan tant necessària. 
 
   
És possible aportar una millora sobre el benestar animal grà-
cies a l’alimentació animal? Els additius tenen quelcom a dir?

La nova regulació sobre additius 1831/2003 ha introduït el concepte 
d’additius per a millorar el benestar animal “animal welfare“. En aquest 
sentit la Directiva en parla però el reglament no ho té en compte. Es per 
això que EFSA ha publicat una opinió pròpia (EFSA opinion) “Self-task 
of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal 
Feed” (EFSA-Q-2007-173), on es valora i visualitza el futur ús d’addi-
tius en pinsos.

En aquest sentit, abans d’entrar en matèria, es pot pensar què significa 
el concepte de benestar animal en el món de la producció, i què significa 
benestar animal des d’un punt de vista etològic? La gran dificultat està, 



15

per tant, en com presentar els possibles beneficis que es poden aportar a 
través del pinso. Així, doncs, s’haurà de contestar també a la pregunta ge-
nerada pel professor de la Facultat de Veterinària de Bristol (Humphrey, 
2006) quan presenta la seva conferència en el Gordon Memorial amb 
el títol “Are happy chickens safe chickens? Poultry welfare and disease 
susceptibility”. En general, per definir el què pot ser objecte de ser millo-
rat per part de l’alimentació i els  additius en el camp del benestar s’ha de 
considerar com una millora de la capacitat de resistència, o bé tolerància, 
per part dels animals front a complicacions en el tracte digestiu. D’altra 
banda, s’ha de fer constar que els etòlegs estan més per la  valoració del 
què significa el concepte de llibertat, confort, dolor, espai, por, etc. Per 
tant, no sempre les gallines en llibertat (“free range” o gallines camperes) 
resulten amb un nivell de benestar superior, donat que són més sensibles 
a quedar infestades i ser més transmissores de possibles zoonosis, com 
la Salmonel·la. 

Una altra aportació interessant és la donada recentment per part del grup 
de fisiologia de la reproducció i del comportament de l’INRA de Tours 
( Beaumont et al., 2010), en la que intenten formular i definir benestar 
animal. En la seva publicació valoren què pot fer la millora genètica per 
assolir un millor component genètic, i així  superar els reptes que el ben-
estar animal requereix. El més interessant d’aquesta publicació, segons 
la meva opinió, és el capítol dedicat a les definicions que es poden fer 
sobre benestar. En conclusió, la definició és un tema que ha anat canviant 
conforme ha incrementat el coneixement, però també d’acord amb la 
percepció individual de les relacions entre l’home i els animals i les va-
riacions que poden modificar les conclusions sobre el benestar, tant des 
del punt de vista de la genètica com de l’alimentació o altres conceptes 
zootècnics, com bé indica en Larrère, 2007, de l’INRA.

Així doncs, es pot considerar que el futur de les produccions es veu-
ran valorades per com els tècnics (ramaders, veterinaris, nutricionistes, 
enginyers i dissenyadors d’equipaments) actuïn sobre els cinc elements 
principals que actualment són qüestionats sobre la llibertat dels animals, 
reivindicacions dictades per part del “Farm Animal Welfare Council” al 
1992. Com es pot comprovar, les reivindicacions parlen de “5 Freedom 
(cinc graus de llibertat)”, concepte molt relacionat amb el comportament 
ètic i entroncat amb el sentiment de llibertat de l’home, i que són lliber-
tat, confort, dolor, espai i por. Tots els conceptes introduïts per part del 
Consell són perfectament assumibles per part de la majoria de ramaders 
com a veritables criteris de benestar animal. El que ho fa criticable és 
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quan el concepte és utilitzat amb criteris de valorar la capacitat de mal-
tractament i no de la de bondat del sistema productiu. Per tant, el gran 
repte del benestar animal passa per donar a conèixer els criteris de valo-
ració o nivells de benestar animal de les granges dels diferents sistemes 
de producció de forma positiva.  

Tornant al que l’alimentació animal i els additius poden fer per incre-
mentar el benestar animal és interessant considerar el que el Comitè de 
FEEDAP de l’Autoritat de Seguretat Alimentària Europea (EFSA) sug-
gereix en la seva opinió publicada l’11 de desembre de 2008, i esmentada 
a l’inici d’aquest capítol ; destacar que aquesta opinió valora principal-
ment els criteris de benestar animal relacionats amb la salut de l’animal 
en producció, mesurables en un context zootècnic i no tant etològic.

En aquesta opinió generada per part del FEEDAP es valora la necessitat 
de visualitzar la funcionalitat de nous additius tenint presents els objec-
tius com són el benestar animal o la millora de la qualitat del producte 
final. Tot es valora com a conseqüència de que en l’actualitat existeix un 
nombre important de noves substàncies que poden aportar beneficis en el 
sentit funcional esmentat i que, segons la qualificació funcional vigent, 
no es poden veure definits en cap grup. Per tant, recomano la lectura 
d’aquesta opinió. D’aquesta opinió es visualitzen dos nous grups funci-
onals dins dels capítols de zootècnics: additius amb efectes favorables 
sobre el benestar animal i additius milloradors de la qualitat del produc-
te. Dins del primer grup de benestar animal es podrien considerar els 
reguladors metabòlics, immuno-moduladors, detoxificants i altres. En 
referència al segon grup de milloradors de producte final es consideren 
els controladors de contaminació microbiana (reductors de prevalença de 
zoonosis), els milloradors de valor nutritiu (enriquidor de funcionalitat 
en el producte final) i els additius sensorials. 

La conclusió final d’aquesta opinió sobre nous grups d’additius funcio-
nals és que mitjançant aquesta proposta es pot aportar més transparència 
als productors i facilitar la identificació de tots els additius, clarificar el 
procés de  desenvolupament de nous dossiers per al procés d’autorització 
i permetre de seleccionar amb més precisió els criteris d’estudi, la qual 
cosa fa que es pugui reduir el nombre d’animals d’experimentació.

Per donar suport a la opinió del FEEDAP, passo a presentar alguns exem-
ples de desenvolupament de nous productes que podran ser considerats, 
en un futur, additius dins d’aquesta noves qualificacions funcionals.
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Una de les àrees d’actuació més prominents és la de reduir o bloquejar 
l’efecte de les micotoxines presents en els cereals. En aquest sentit, per 
exemple, la Comissió Europea (EC No 386/2009) ja ha considerat la pos-
sibilitat d’acceptar l’ús de productes que permetin inactivar o reduir els 
efectes de les toxines. Així doncs, avui és possible comptar amb additius 
amb caràcter tecnològic que redueixin el problema generat per part de 
les micotoxines. La bibliografia científica ha publicat resultats en aquest 
sentit. Avui es poden considerar dos mecanismes, un absorbent i un deto-
xificant. Els absorbents són substàncies, com la bentonita (Plasha et al., 
2006) a dosis de 0.5 a 1%, que poden reduir els efectes negatius dels pin-
sos contaminats amb aflatoxines B1 sobre el creixement i altres paràme-
tres productius de pollastres. La detoxificació de deoxinivalenol (DON) 
en porcs ha estat estudiada, entre altres, per investigadors del FAL de 
Braunschweig (Danicke et al 2003) , i de la Universitat de Guelph (Díaz 
i Smith, 2006), utilitzant components enzimàtics i glucomanans, respec-
tivament. Els resultats mostren una reducció del nivell de toxines pre-
sents, així com també una millora dels paràmetres reproductius de truges 
alimentades amb pinso contaminat. Per tant, l’aplicació de components o 
additius que permetin reduir la influència de les micotoxines millorarà el 
benestar animal, tal com indica la investigadora líder de l’INRA, Isabelle 
Oswald, 2007.

Un altre grup de productes que poden ser importants en un futur proper 
són aquells que incrementen la sensibilitat dels organismes implicats en 
la immunitat innata. Així doncs, per exemple, és conegut des de la dè-
cada dels anys 40 (Pillemer i Ecker, 1941) que el llevat del pa interactua 
amb el sistema immunitari i que, de forma més específica, el component 
actiu de la fracció insoluble de (1-3/1-6) ß-glucans. El mecanisme d’ac-
ció proposat és el de l’estimulació de la immunitat innata, específicament 
a nivell de monòcits i macròfags,  cèl·lules que presenten receptors per a 
ß-glucans, tot induint un estat d’alerta (Abel i Czop 1992). Recentment, 
sobre aquest tema destaquen els treballs realitzats en avicultura per part 
de Stanley et al., 2004, Acevedo et al., 2001, Guo et al., 2003, Lowry et 
al 2005, Huff et al 2006, Rathgeber et al. 2008,  Cox et al. 2010, Huff et 
al 2010 i, a l’IRTA, per part de Morales et al., 2009 i 2010. En tots els 
treballs es comprova que l’ús de fraccions de paret cel·lular de llevats 
no redueixen el creixement, però sí milloren la tolerància a desafiaments 
aplicats experimentalment.

També serà important en un futur comprovar com la incorporació de 
substàncies amb capacitat probiòtica o prebiòtica poden reduir, mit-



18

jançant bloqueig, la capacitat infectiva de Salmonel·la i altra flora mi-
crobiana d’àmbit intestinal i així incrementar la capacitat de reduir la 
prevalença de zoonosis transmissibles. El professor Gordon Howarth, 
de la Universitat d’Adelaida, Australia (Probiotic-Derived factors: Pro-
biotaceuticals? 2010) en el seu comentari científic identifica “probiotic” 
com un ampli nombre de bactèries no patogèniques administrades en 
una quantitat suficient, que poden resultar molt positives sobre la sa-
lut dels animals. Els mecanismes de l’acció probiòtica inclouen adhesió, 
competició, millora de la funció barrera, promoció de la resposta de la 
immunitat innata, elaboració de bacteriocines i modulació de la kinesis 
cel·lular amb alteracions del ratio d’apoptosis, i nous mecanismes que 
es van descobrint paulatinament. En general, podríem dir que l’intestí té 
funcions molt importants mes enllà del procés digestiu, com per exemple 
fer de barrera de defensa entre l’animal i el medi extern. Sobre aquest 
aspecte es interessant llegir la revisió sobre la importància de la mucosa 
intestinal , realitzada per en  P. J. Sansonetti (2004), de l’ Institut Pasteur, 
titulada “War and peace at mucosal surfaces”, en la que estableix els me-
canismes de defensa com un diàleg entre no resposta o bé iniciació. En 
conclusió, considera que estem parlant de “Si vis pacem, para bellum” (si 
vols pau preparat per a la guerra). Per tant, en llenguatge militar és una 
conversa creuada entre gèrmens comensals i mucosa. 

En el cas dels prebiòtics, l’IRTA ha patentat la formulació d’una pre-
mescla basada en galactomanans originaris del garrofí, part de la llavor 
del garrofer (Ceratonia Silicua). Un cop incorporat al pinso de les aus 
i porcs, evita l’adherència de la Salmonel·la a la paret intestinal, mit-
jançant el bloqueig de les fímbries per la manosa. Aquest producte per-
met reduir la prevalença de Salmonel·la en granja a nivell europeu. El 
producte és una pre-mescla en la que, a més dels productes rics en po-
lisacàrids hemicel·lulòsics procedents de plantes de fusta tova amb di-
ferents proporcions de galactomanans, s’afegeixen enzims mannanases 
amb capacitat suficient per a hidrolitzar a nivell del trànsit intestinal els 
polisacàrids en fraccions menors, tals que a nivell de l’intestí  es produ-
eixen fenòmens d’agregació i bloqueig de Salmonel·la i E. coli. L’efec-
te innovador de la nostra patent està en línia amb les propostes futures 
de progrés que pot aportar l’ús d’enzims mannanases, tal com indica la 
revisió  recent dels investigadors del Departament de Biotecnologia de 
Chandigah, Panjab, India (Dhawan, S.; Kaur, J., 2007). En resum , els 
resultats de la incorporació del producte denominat Salmosan® entre 0,1 
i 0,3 % en pinsos per aus i porcs són efectius i redueixen el grau de pre-
valença. Recentment, el nostre grup ( Badia et al. 2011, 2012, 2013)  del 
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projecte CONSALCO i el Dr. Raul Mainar, del CIT del Govern d’Aragó,  
han determinat que la incorporació en el pinso  del producte patentat per 
l’IRTA, ha permès reduir la prevalença en porcs d’engreix de forma molt 
notòria en granges amb problemes seriosos de Salmonel·la.

Entre les figures 7 i 10 es pot visualitzar de forma esquemàtica l’origen 
del producte Salmosan® i la funcionalitat a nivell de mucosa intestinal. 

Fig. 7.- Plantació moderna de garrofer (Vilaseca de Solzina) 
(Fotografies de Joan Tous, 2010)

Fig 8.-Titulació de capacitat d’adhesió de salmonel·la in vitro en solucions amb 
Salmosan® (Roger Badia-CONSALCO)
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Fig 9.- Capacitat d’adhesió de salmonel·la en front de solucions de Salmosan® 
o Saccharomyces boulardi (Roger Badia-CONSALCO)

Fig 10.- SEM de cultius cel·lulars intestinals de porcs inoculats amb Salmonel·la
 front a solucions de Salmosan® i llevats. (Fotografies realitzades per l’equip de la

 Dra. Ruth Ferrer/projecte CONSALCO).

Un altre tema important és el que té relació amb la capacitat per reduir la 
patogenicitat de la coccidiosis mitjançant substàncies naturals o extrac-
tes de plantes. Entre les substàncies amb un nivell d’acció més clara per 
reduir la coccidiosis, com a alternatives als productes fins ara utilitzats, 
són els extractes de yucca (Yucca Schidigera), font de saponines inhi-
bidores del desenvolupament de la membrana cel·lular i, com a conse-
qüència, la mort del paràsit; estudis realitzats a la Facultat de Veterinària, 
de l’Estat de Sao Paulo (Alfaro et al., 2007). Un estudi recent realitzat 
entre la Facultat de Veterinària de Saragossa i l’IRTA ha determinat els 
beneficis que pot aportar l’ús de l’extracte de fulles de la planta xinesa 
Artemisia annua front a Eimeria tenella en pollastres (Del Cacho et al., 
2010); els extractes d’Artemisia han estat eficients per resoldre proble-
mes de Plasmodium, donat que aquest extracte té funcions inhibidores 
sobre l’ATPase.     
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Conclusions
 
Per concloure voldria dir que l’alimentació animal ha estat una part de 
la cadena alimentària molt important per a aportar salut, sostenibilitat 
econòmica i cura per al medi ambient. Quant a la percepció per part del 
consumidor, hi ha  grans problemes per fer-se visible de forma positiva. 
Els additius han incorporat molts beneficis i no sempre han estat entesos. 
Ara gràcies a la nova política de seguretat alimentària europea, basada 
en més transparència i més rigor científic, es poden considerar els efectes 
positius dels additius. 

Per tant, podem afirmar de forma més inequívoca que els additius su-
men i no resten. 

Moltes gràcies per la seva atenció.



22

Referències

1.- Abel, G., Czop, J.K. (1992).Stimulation of human monocyte ß-glu-
can receptors by glucan particles induces production of TNF –alpha 
and IL-1. Int. Immunopharmocol. 14:1363-1373.

2.- Acevedo, A.M., Pedroso, M. (2001). ß-1-3 glucano. Influencia so-
bre la inmunidad mediada por células en pollos jóvenes. Rev.Cub.
Cie. Avi. 25: 107-112.

3.- Alfaro, D.M., Silva, A.V.F., Borges, S.A., Maiorka, F.A., Vargas, 
S., Santin, E. (2007). Use of Yucca Schidigera extract in broiler 
diets and its effects on performance results obtained with different 
coccidiosis control methods. J. Appl.Poult.Res. 16: 248-254.

4.- Badia, R., M. T. Brufau, A. M. Guerrero-Zamora, R. Lizardo, I. Do-
brescu, R. Martin-Venegas, R. Ferrer, H. Salmon, P. Martínez and 
J. Brufau (2012). “β-galactomannan and Saccharomyces cerevisiae 
var. Boulardii modulate immune response against Salmonella en-
terica ser. Typhimurium in porcine intestinal epithelial and dendrit-
ic cells “ Clinical and Vaccine Immunology 19(3): 368-376.

5.- Badia, R.; Lizardo, R.; Martínez, P.; Brufau, J. (2013). Oligosaccharide 
structure determines prebiotic role of B-galactomannan against Salmo-
nella enterica ser. Typhimurium in vitro. Gut Microbes 4 (1 ):72-75

6.- Badia, R.; Zanello, G.; Chevaleyre, C.; Lizardo, R.; Meurens, F.; 
Martínez, P.; Brufau, J.; Salmon , H. (2012). Effect of Saccha-
romyces cerevisiae var. Boulardii and ß-galactomannan oligosacc-
haride on porcine intestinal epithelial and dendritic cells challenged 
in vitro with Escherichia coli F4 (K88). Veterinary Research 43 :4

7.- Beamont, C., Lebihan-Duval, E., Mignon-Grasteu, S., and Leterri-
er, C. (2010). The European experience in poultry welfare. A deca-
de ahead. Poultry Science 89: 825-831.

8.- Brooks, D. (2001). Bobos in Paradise: The Neu Upper Class and 
How They Got There. Simon and Shuster: New York.

9.- Buzby , J.C. (2000). Effects of Food-Safety Perceptions on Food 
Demand and Global Trade. Changing Structure of Global Food 



23

Consumption and Trade / WRS-01-1. Economic Research Service/
USDA.

10.- Cacho E., Gallego, M. Francesch, M., Quílez, J., Sánchez-Aceso, 
C. (2010). Effects of artemisinin on oocyst wall formation and spor-
ulation during Eimeria tenella infection. Parasitology international 
(accepted).

11.- Cheema, M.A., Quereshi, M.A., and Havessntein G.B. (2003). A 
comparison of the immune response of s 2001 commercial broil-
er with a 1957 random bred broiler strain when fed representative 
1957 and 2001 broiler diets. Poultry Science 82:1519-1529.

12.- Cox, C.M., Stuard, L.H., Kim,S., McElroy, A.P., Bedford, M.R., 
Dalloul, R.A., (2010). Performance and immune responses to die-
tary ß-glucan en broiler chicks. Poultry Science 89: 1924-1933.

13.- Dänicke, D., Valenta, H., Döll, D., Ganter, M., Flachowsky, G. 
(2004). On the effectiveness of a detoxifying agent in preventing 
fusario-toxicosis in fattening pigs. Animal Feed Science and Tech-
nology 114: 141-157.

14.- Dhawan, S., Kaur, J., (2007). Microbial mannanases: An overview 
of production and applications. Critical Reviews in Biotechnology. 
27:197-216.

15.- Diaz-Llano, G. and Smith, T.K. (2006). Effects of feeding grains 
naturally contaminated with Fusarium mycotoxins with and with-
out a polymeric glucomannan mycotoxin adsorbent on reproductive 
performance and serum chemistry of pregnant gilts. Journal Animal 
science 84: 2361-2366.

16.- Farm animal Welfare Council. (1992). FAWC updates the five free-
doms. Vet. Rec. 17:357.

17.- Guo, Y., Ali, R.A., Quereshi, A.M., (2003). The influence of ß-glu-
can on immune response in broiler chickens . Immunopharnacol. 
Immunotóxico. 25: 461-472.

18.- Havenstein, G.B., Ferket, P.R., and Quereshi, M.A. (2003). Growth, 
liveability, and feed conversion of 1957 versus 2001 broilers when 



24

fed representative 1957 and 2001 broiler diets.  Poultry Science 82: 
1500-1508.

19.- Havenstein, G.B., Ferket, P.R., Grimes, J.L., Quereshi, M.A., and 
Nestor K.E. (2007). Comparison of the performance of 1966-versus 
2003 –type turkeys when fed representative 1966 and 2003 turkey 
diets: growth rate, liveability, and feed conversion. Poultry Science 
86:232-240

20.- Heslop, L.A. (2005). Maslow was wrong! And other thoughts on 
the way to the supermarket.  Journal of Public Affairs 5: 193-199.

21.- Huff, G.R., Huff, W.E., Rath, N.C., Tellez, G. (2006). Limited treatment 
with B-1, 3/1,6 Glucan improves production values of broiler chickens 
challenged with Escherichia coli. Poultry Science 85:613-618.

22.- Huff, G.R., Huff, W.E., Farnell, M.B., Rath,N.C., Solis de los San-
tos, F., Donoghue, A.M. ( 2010). Bacterial clearance, heterophil 
function, and haematological parameters of transport-stressed tur-
key poults supplemented with dietary yeast extract. Poultry Science 
89: 447-456.

23.- Howarth, G. (2010). Probiotic –Derived Factors: Probiotaceuticals? 
The Journal of Nutrition 140, 229-230.

24.- Humphrey, T. (2006). Are happy safer chickens? Poultry welfare 
and disease susceptibility. British Poultry Science 47, Number 4 
pp.379-391.

25.- Larrere, R. 2007. Justifications éthiques des préoccupations concer-
nant le bien-être animal. INRA Prod. Anim. 20:11-16.

26.- Lowry, V.K., Franell,M.B., Ferro, P.J.,Sawaggerty,C.L., Bahl,A., 
Kogut,M.H. (2005). Purified ß-glucan as an abiotic feed additive 
up-regulates the innate immune response in immature chickens 
against Salmonella enteric serovar Enteritidis. International Journal 
of Food Microbiology 98:309-318

27.- Morales-López, R., Auclair, E., Garcia, F., Esteve-Garcia, E., Bru-
fau, J. (2009). Use of yeast cell walls; ß-1/1, ß-glucans and mano-
proteins in broiler chicken diets. Poultry Science 88: 601-607.



25

28.- Morales-López, R., Auclair, E., Van Immerseel, F., Ducatelle, R., 
Garcia, F., Brufau, J. (2010). Effects of different yeast cell wall sup-
plements added to maize or wheat based diets for broiler chickens. 
British Poultry Science:51: 3, 399-408.. 

29.- Niewold, T.A. ( 2007). The nonantibiotic anti.inflamatory effect of 
antimicrobial growth promoters, the real mode of action? A hypo-
thesis. Poultry Science 86: 605-609.

30.- Oswald, I. P. (2007).  Effects immunosupresseurs des mycotoxines 
chez le porc. Journées Recherche Porcine 39: 419-426.

31.- Pappenheimer, J.R. (1998). Scaling of dimensions of small intes-
tines in non-ruminant eutherian mammals and its significance for 
absorptive mechanisms. Comp.Biochem.Physiol. A Mol. Intrgr.
Physiol. 121:45-58

32.- Pasha, T.N., Farooq, M.U., Khattak, F.M., Jabbar, M.A., Khan, 
A.D. (2007). Effectiveness of sodium bentonite and two commer-
cial products as aflatoxin absorbents in diets for broiler chickens. 
Animal Feed Science and Technology 132: 103-110.

33.- Pillemer, L., Richard, J.L. (1941). Anticomplementary factor in 
fresh yeast. J, Biol. Chem. 137: 139-142.

34.- Pond, W.G., Jung H.C., and Varel, V.H. (1988). Effect of dietary 
fiber on young adult genetically lean, obese and contemporary pigs: 
Body weight, carcass measurements, organ weights and digesta 
content. J. Anim.Sci. 66:699-706

35.- Puchal, F. (1977). Nutrició animal: additius alimentaris, productiv-
itat animal i salut pública. Discurs llegit el 30 d´octubre del 1977 a 
la Real Academia de Medicina. Barcelona.

36.- Rathger, B.M., Budgell, K.L., Maclsaac, J.L., Mirza, M.A., Don-
caster, K.L. (2008). Growth performance and spleen and bursa 
weight of broilers fed yeast ß-glucan. Canadian Journal of Animal 
Science 88: 469-473.

37.- Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of 
the Council of 22 September 2003.



26

38.- SAM 2008. És segur el que mengem? La seguretat alimentària 
als mitjans de comunicació. Agència Catalana de Seguretat Ali-
mentària, 

39.- Sansonetti, P.J., (2004). War and peace at mucosal surfaces. Nature/ 
reviews/ Immunology; Volume 4: 953-964.

40.- Scientific Opinion. Functional groups of additives as described in 
Annex 1 of Regulation (EC) No 1831/20031.

41.- Self-task of the Panel on Additives and Products or Substances used 
in Animal Feed (EFSA-Q-2007-173). Adopted on 11 December 
2008 on additives for use in animal nutrition

42.- Stanley, V.G., Gray, C., Daley, M., Krueger, W.F. Sefton, A.E. 
(2004). An alternative to antibiotic-based drugs in feed for enhan-
cing performance of broilers grown on Eimeria spp. infected litter.  
Poulltry Science 83:39-44.

43.- Swinnen, J.F.M. and Vandermoortele, T. (2009). Are food safety 
standards different from other food standards? A political economy 
perspective. European Review of Agricultural Economics Vol. 36 
(4) pp. 507-523.






