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Què és un conill porquí? 

El conill porquí, 
també conegut 
com a cobai o 

conillet 
d’Índies, és una 
espècie de 
rosegador del 
gènere Cavia, 
dins la família 
dels càvids. 

Els que podeu trobar a les botigues per 
vendre són; C.porquí Peruvian (pèl llarg), 
c.porquí Abissini (pèl llarg arrissat) i c.porquí 
de pèl llis tot i que la varietat és més àmplia  
Són mamífers carinyosos i sociables, per tant 
viuen millor en grup. Si no en podem tenir més 
d’un haurem de passar temps amb ell. Es 
porten molt bé amb altres animals com 
gossos, conills, periquitos... En canvi no es 
porten bé 
amb gats o 
rates. 
Pesen sobre 
0’70-1’2kg i 
tenen una 
longevitat 
d’entre 5 i 8 
anys. 
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On viuen? !
La gàbia per al nostre cobai ha de ser com a 
mínim de 30x60 cm (per a un individu).! 
Com a substrat podem utilitzar qualsevol 
producte especial per ells, des del cànem, 
substracte de paper, de fusta, de blat de 
moro, fins a paper de diari. Li posarem una 
menjadora, un abeurador i una tremuja pel 
fenc (d’aquesta manera podran anar menjant 
sense que se’ls hi embruti).  

La gàbia ha de ser el lloc on l’hem de deixar 
quan es queda sol a casa. És important que el 
deixem que corri per casa i que juguem amb 
ell vigilant els que no rosegui els cables 
elèctrics, cadires de fusta, roba... recordem 
que són rosegadors.  

També podrem tenir el nostre conill porquí al 
pati. Li podem fer un tancat amb una caseta 
de fusta on dormir i protegir-se del sol, la pluja 
i el fred 

 

Què mengen? 
El conill porquí és un animal herbívor, per tant 
procurarem que sempre tingui fenc perquè 
tingui la quantitat de fibra necessària. Li 
donarem un 60% d’aquest, un 30% de pinso i 
un 10% de fruita i verdura, com endívies, 
bledes, escarola, canonges, tomàquet, poma, 
pebrot vermell...! 
És imprescindible que els hi donem una 
aportació de 
Vitamina C a 
diari (taronja o 
pebrot vermell 
son els que més 
els agrada) 
És important 
evitar aliments 
salats, xocolata, 
fruits secs, 
ceba, enciam 
Iceberg, patata 
i all. 
Com a tot rosegador, els hi agrada rosegar, i 
els hi va molt bé per esmolar-se les dents, per 
això els hi podem posar qualsevol joguina de 
fusta o tronc. 

 
Com es reprodueixen? 
Són animals que es reprodueixen molt 
fàcilment, si no volem cries evitarem posar 
una femella junt amb un mascle. 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un conill porquí, li oferim aquest 
tríptic on s’expliquen les seves necessitats i 
el seu manteniment bàsic. 
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Arriben a la maduresa sexual sobre els 4 
mesos, però en alguns casos fins i tot abans. El 
període de gestació dura aproximadament 2 
mesos i tenen entre 2 i 6 cries. 
 

 
Com s’han de netejar? 
Un cop a la setmana canviarem tot el substrat 
de la gàbia i la netejarem amb aigua ben 
calenta, sobretot sense utilitzar cap producte 
químic.  
Normalment acostumen a fer els pipis al 
mateix lloc (és molt pràctic posar-los una 
safata al racó), si és així, li netejarem 
diàriament aquest racó i li posarem una mica 
més de substrat. Si hi ha restes de fruites o 
verdures del dia anterior també les retirarem. 

 

Com s’han de tractar? 

Els conills porquins són animals molt sociables 
i molt xafarders que no els hi costa gens 
acostumar-se a nosaltres. Ens buscarà per 
donar-los carícies i que estiguem per ells.  
Els agafarem per la panxa i procurarem que 
tinguin les quatre potes recolzades. 

 
Haurem de tenir cura de les ungles; les tenen 
molt llargues i esgarrapen. Si no les hem tallat 
mai hem de demanar a un professional que 
ens n’ensenyi; només podem tallar una 
distància en concret sense fer-los mal i hem 
de saber fins a on.  
Si és un 
conill 
porquí de 
pèl llarg 
caldrà 
raspallar-
lo. 

 
 
 
Atenció veterinària: 
Els conills porquins no s’han de vacunar. És 
important desparesitar-los i fer una revisió de 
les dents com a mínim un cop l’any si no 
detectem cap problema.  

. 

 
 
 
 
 

!

CONILL 
PORQUÍ 

COM TENIR CURA DEL 

PORQUÍ




