
 

 

 

 

 

REMEIS I PREVENTIUS NATURALS I TRADICIONALS PER AUS DE 

CORRAL 

 

Per Roger Cubells Vidal, soci d’ARFA 

 

A continuació es presenta un breu resum de remeis i preventius tradicionals naturals 
per aplicar-los a la cria d’aus de corral. Cal avançar que no es tracta de remeis 
infalibles, i que depenent del criador poden tenir major o menor efectivitat. En 
qualsevol cas es tracta de pràctiques interessants sobretot des del punt de vista 
preventiu, per augmentar el nivell immunològic dels animals.  

 

1. VINAGRE DE POMA 

Propietats:  

És un gran depuratiu intestinal, gràcies a que posseeix àcid acètic, que ajuda a 
combatre l’estrenyiment i els bacteris malignes. També funciona molt bé com  
antiparasitari intestinal, i per a prevenir l’aparició de coccidiosis. El vinagre de poma 
conté potassi, seleni, calci, ferro, magnesi i fòsfor entre d’altres elements.  

Forma d’aplicació:  

Aplicar una cullerada de vinagre de poma per litre d’aigua en els abeuredors un cop a 
la setmana. Es pot administrar als animals des del segon o tercer dia de vida, tenint la 
precaució de canviar l’aigua cada dia. 

També el podem emprar per introduir animals nous al galliner, ruixant amb un 
pulveritzador els animals natius quan estiguin ajocats. Es diu que ajuda a reduir 
l’agressivitat vers els animals introduïts. 

També serveix per donar llustre al plomatge, ruixant l’animal amb un pulveritzador. 

 

2. OU DUR 

L’ou dur és una forma excel·lent d’aportar un extra de proteïna a les nostres aus. Es 
pot administrar en qualsevol etapa de la vida de les gallines, però està especialment 
indicat per als pollets nounats i per les gallines que estiguin covant (lloques). 

 

 



 

 

 

 

 

Forma d’aplicació:  

 Bullir els ous que siguin necessaris, desfer o trinxar l’ou i subministrar-los als animals 
sense més. Cal tenir la precaució de retirar el que no s’hagin menjat en unes hores per 
evitar problemes digestius. 

 

3. ALL 

Propietats:  

L’all és un dels millors vermicides que existeixen. Té nombroses propietats: vermicida 
(elimina cucs intestinals), antisèptic (evita la proliferació de bacteris i altres 
microorganismes), estimulant de la circulació, antiparasitari intern, diürètic i conté 
vitamines A-B1-B2-C. 

Forma d’aplicació:  

L’all es pot administrar directament picat i barrejat amb el pinso, o bé el podem 
infusionar a l’aigua de beguda. També es pot introduir un gra d’all als abeuradors un 
parell de vegades al mes, canviant l’aigua diàriament. 

 

4. ALOE VERA 

Propietats:  

L’aloe vera té moltes propietats, però sobretot està indicat com a cicatritzant per les 
ferides de les nostres aus. 

Forma d’aplicació:  

Es talla la fulla d’aloe vera per la meitat i s’unta la gelatina que conté sobre la ferida de 
l’animal. 

 

5. ORTIGA 

Propietats:  

Té propietats antioxidants i analgèsiques, es pot utilitzar com a reconstituent 

Forma d’aplicació:  

Es pot donar en verd als animals perquè ho piquin o bé infusionada en l’aigua de 
beguda. 

 



 

 

 

 

 

 

6. FARIGOLA 

Propietats:  

Té múltiples propietats. És molt útil per prevenir i curar refredats, degut a la seva acció 
antimicrobiana, antisèptica i expectorant. 

Forma d’aplicació:  

Posem a bullir unes rames de farigola en aigua i un cop colat ho afegim als 
abeuradors. Es pot emprar durant un parell de dies, i és molt recomanat quan 
comencen els primers freds de l’hivern. 

7. CEBA 
 

Les propietats i els beneficis que aporta a les aus són molt semblants a les de l’all, i la 
forma d’aplicació és la mateixa 

8. ROMANÍ 
 

Propietats:  

Les seves propietats són molt semblants a les de la farigola, i també aporta beneficis a 
l’aparell digestiu dels animals. 

Forma d’aplicació:  

Es pot infusionar juntament amb la farigola i un parell de grans d’all. Aquesta infusió 
s’afegeix als abeuradors i es deixa un parell de dies. Afegir que cal diluir-ho en una 
proporció d’1/10 amb aigua. 

 

 


