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Exemple: explotació Torre de Foix
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Característiques principals de l’explotació
‐ Tipus d’explotació: Explotació familiar (3 ATP) de
vaques de cria en règim extensiu
‐ Situació: Guardiola de Berguedà i Bagà (Berguedà)
‐ Base superficial: 61 ha (SAU) i més de 1.000 ha de
pastures explotades de forma comunal (prats naturals i
pastures de sotabosc)
‐ Ramat: 135 vaques productives, 6 toros, 15 braves i 15
vedelles de reposició
‐ Maneig: Pastura tot l’any amb complement farratger a
la hivernada

Situació de l’explotació
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Base superficial o medi on es sustenta
l’explotació (part agrícola)
•Camps i prats de dall del poble de Bagà
Prats sembrats 2,41 ha
Prats permanents 11,44 ha
Alfals 5,32 ha
•Pastures finques arrendades de Bagà i Guardiola
Prats permanents 18,99 ha
Pastura de sotabosc 142,86 ha
•Pastures finques privades Guardiola
Prats permanents 23,91
Pastures de sotabosc 187,26
•Pastures comunals del poble de Bagà
Prats i pastures supraforestals 1.040,42 ha
Pastures de sotabosc 618,07 ha

61 ha SAU i més de 1000 ha de pastures comunals

El Ramat (part ramadera)
Evolució del ramat fruit d’una transformació del sector productor de vaques
de cria a les zones de muntanya
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Actualment hi ha 135 vaques, 6 toros i 15 braves i 15 vedelles de
reposició
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Característiques del ramat
El ramat, característiques i raça adaptada a la zona

Any 1980, ramat de
vàries races i fruit de
diferents creuaments

Any 2011, ramat de
raça Bruna dels
Pirineus

La Raça Bruna dels Pirineus
Aptituds de les Femelles
• Edat al primer part: 33 mesos
• Fertilitat: 90 %
• Facilitat al Part: 90% normals, 7% amb forta ajuda del ramader, 3% amb
assistència veterinària.
• Interval entre parts: 385 dies.
• Capacitat maternal: Bones mares en producció lletera i cura del vedell.
• Rusticitat: Elevada, s'adapta a zones entre 600 i 1200 m d'altitud. A l'estiu
pugen a ports de muntanya de fins a 2000 m d'altitud.
• Docilitat: Elevada i molt apreciada pels ramaders.
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L’objectiu principal de les explotacions de
vaques de cria és obtenir un
vedell/vaca/any

Control dels cobriments, parts i temes
reproductius

La facilitat de part a les vaques de primer part és molt important
i se sol utilitzar toros de raça “Limousin” o toros ja provats.
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Elecció i renovació periòdica dels Sementals

Fertilitat i maneig reproductiu
El ramat, fertilitat i maneig reproductiu
Any

NºVaques adultes

NºVedells

%Fertilitat

NºVedells morts

NºMascles

NºFemelles
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Maneig durant els parts i primeres hores
dels vedells petits

Es disposa d’una estabulació que s’usa com a sala de parts
neta i amb un bon jaç. S’intenta estabular‐hi les vaques en el
moment de parir per tal de controlar els parts.
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És molt important que els vedells al néixer mamin i
prenguin el “calostre” en les primeres 6 hores de vida.

El primer que es fa és el marcatge d’animals amb marques
auriculars o cròtals.

L’explotació Torre de Foix està
inscrita al programa de millora
genètica de la raça Bruna dels
Pirineus i es pesen els vedells al
naixement.
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Maneig dels
vedells al
“deslletament”

El deslletament és un dels moments més estressants tant
pels vedells com per les seves mares. Se sol deslletar
vedells entre els 4,5 i 7 mesos i al deslletar-los també es
pesen.
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Els animals deslletats solen estar uns dies estabulats, abans d’anar a una
explotació d’engreix. Durant aquest temps disposen d’espai suficient per
poder-se moure lliurement, en funció també del sexe i de l’edat, així com
també es té en compte l’edat i si tenen banyes o no. Disposen de menjar i
aigua suficient i de bona qualitat, i les instal·lacions s’han de mantenir netes.
Les condicions atmosfèriques i mediambientals d’aquestes instal·lacions han
de ser correctes, evitant l’excés de gasos i afavorint la ventilació i renovació
d’aire.

Elecció de les vedelles de reposició
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Maneig del bestiar (ramat):
Transhumància, estiuada i hivernada

Agrupació i moviment dels animals abans
de la “Transhumància”
Transhumància: moviment de bestiar a peu, des de l’explotació a
les pastures de port i viceversa.
• La recollida dels animals

a l’explotació sol provocar
problemes d’estrès. Cada
vegada que s’agrupen
animals que han estat
separats
o
quan
es
barregen
animals
de
diferents explotacions a
una muntanya comunal
s’ha de restablir la
jerarquia del nou ramat.

11

Agrupament i moviment d’animals
Els bovins són capaços de reconèixer entre 70 i 120 membres de la
seva espècie. Quan els agrupaments o ramats són més grans es poden
originar problemes de jerarquia, que augmenten segons la territorialitat
i l’agressivitat de la raça i del gènere, així com també ho fan amb la
densitat de bestiar.

La “jerarquia”, és característica entre els bovins. Els
animals més dominants ocupen llocs privilegiats i
solen ser animals que s’imposen per sobre dels altres,
fins i tot amb lluites constants dins el mateix ramat.
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En els moviments d’animals a peu o “Transhumància”, cal
utilitzar sempre que es pugui camins ramaders, si n’hi ha,
i que aquests estiguin sense pavimentar.

Cal evitar (si és possible) carreteres on també
circulen vehicles i persones que poden provocar
situacions d’estrès als animals, entre altres
problemes (avui en dia és molt difícil!)
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Maneig dels animals a l’estiu quan
aprofiten les pastures de port “estiuada”

Per evitar ferides o cornades entre les vaques es despunten les
banyes. Hi ha explotacions que utilitzen altres mètodes.

Cal esmentar però, que està prohibida la mutilació dels animals, llengua,
cua o banyes si no es fa de manera que la legislació ho permeti. Si alguna
operació ho requereix, cal fer-ho mitjançant anestesia local.
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Per tema de maneig també es talla el pèl de les cues “no
les cues”.

Es posen esquelles que fan de “GPS” i el collar, és de color vermell,
per diferenciar els animals de diferents explotacions quan es
barregen a la muntanya. El collar del voltant del coll, s’ha de posar
de manera que no provoqui patiment a l’animal.
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Mapa de situació de les pastures comunals
del poble de Bagà
Zona alta
Comabella,
Coll de Pal i
Puigllançada

Zona Mitja
Rebost-els
Orris

Zona Baixa
Sant Joan de
l’Avellanet

Explotació
Torre de Foix

Mapa de vegetació de les pastures
comunals
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La muntanya comunal del poble de Bagà
Maneig i comportament dels animals durant l’estada a l’alta muntanya

Evolució de la Càrrega Ramadera de la
muntanya comunal del poble de Bagà
Tipus de bestiar

Anys

El 1980 hi havia 178
caps de bestiar boví
i representaven el
30,8% del total
d’animals
Cens d’animals que han fet
l’aprofitament de pastures
comunals al poble de Bagà
des del 1980 al 2004

El 2004 hi havia 301
caps de bestiar boví
i representaven el
68,9% del total
d’animals
El darrer cens, l’any 2011, ha
estat de 280 vaques, 720
ovelles i 23 eugues
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17

Comportament dels animals durant la
pastura als ports
• Hi ha diversos factors que influeixen en
l’aprofitament i l’ocupació de l’espai a la
muntanya:
• Vaquer o ramader que incideixi en el maneig
• Característiques de la vegetació (qualitat i
quantitat)
• Pendent (del lloc i entre el lloc i l’aigua)
• Distància a l’aigua
• Mosqueres i punts de sal

Els ramaders o el vaquer (si n’hi ha) han d’incentivar els
moviments dels animals de manera que aquests es
moguin i facin un aprofitament homogeni de tota la
muntanya.

NO N’HI HA PROU EN POSAR UN FILAT !
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Inspecció diària del vaquer o ramader
Aquesta ha de ser del ramat en general i més concreta en cas que algun
dels individus ho requereixi.
Coses a observar: condició corporal, moviments i postures, remug, estat del
pèl, de la pell, dels ulls, de les orelles, de la cua, de les potes i dels unglots.
En cas que presentin algun símptoma caldrà actuar en conseqüència.
Hivernada

Estiu

Les vaques són animals gregaris, recorren les pastures formant
grups. Primer fan una volta de reconeixement, passant de forma
ràpida i fent el que s’anomena un “càstig del prat”. De manera que
quan hi tornen després del rebrot, la pastura és millor i així també
en retarden l’estat vegetatiu, mantenint les plantes més tendres.
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Característiques de la vegetació en funció de
l’altitud i la pendent.

Pautes de pastura dels animals durant
l’estada als ports
• Les pautes de comportament durant l’època de
pastura serien més o menys les següents:
–
–
–
–

Pastura aprox. 4 h al matí
Repòs a la mosquera aprox. 4 h al migdia
Pastura aprox. 4 h a la tarda ‐ vespre ‐ nit
Repòs nocturn aprox. 4 h a la nit

Las resta d’hores, serien de moviment per anar a
beure o per canviar de lloc de pastura.
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Els animals pasturen en grups i els adults ensenyen
als joves a reconèixer les diferents zones i els
diferents tipus de prats i la seva composició.

Les vaques busquen els llocs més elevats per evitar
els insectes i les altes temperatures en l’època de
calor.
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A la tardor es busquen els llocs més arrecerats i amb
possibilitat de refugi, situats a cotes inferiors, pel
fred i per aprofitar el rebrot.

Mapa d’infrastructures de la muntanya
comunal
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Aigua, punts d’aigua i abeuradors

Abeuradors fix i mòbil

Abeurador fix

L’aigua és un dels factors més determinants en qualsevol
explotació ramadera, fins i tot a les explotacions extensives, on cal
saber on hi ha l’aigua i quina qualitat té aquesta. A part també cal
mantenir i arreglar si cal, els diferents punts d’aigua de l’explotació
o de les pastures.

Pendent del terreny i distància als punts d’aigua.
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Paràmetres de qualitat de l’aigua per al consum animal (*)

Anàlisi aigua
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Arranjament i/o manteniment
d’infrastructures existents

Manteniment
d’infrastructures
existents o creació de
sistemes alternatiu per
abeurar el bestiar
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Condicionament d’infrastructures ja
existents per millorar l’accés dels animals

Saleres o punts de subministrament de sal (és
important que n’hi hagi a varis llocs i dispersos)

26

Aprofitament dels recursos naturals (en aquest
cas pedres grans) per utilitzar‐les com a saleres o
punts de sal.

Maneig dels animals en
condicions de llibertat:
“zona de fugida”
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Mànigues de maneig

Fixa

Mòbil

Per tal de facilitar el maneig dels animals que es troben en llibertat,
alhora de fer tractaments o controls, és important disposar d’aquest
tipus d’infrastructures.

Màniga de maneig fixa
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Màniga de maneig mòbil

Màniga de maneig fixa
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Tancats o filats electrificats

Camins i carreteres d’accés

És important tenir bons camins d’accés a les zones
de pastures. No totes les muntanyes en tenen!!!

30

Pas canadenc

Porta amb molla “va i ve”
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Porta amb molla

Pas canadenc

La “Mosquera”

Mosquera
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Comportament dels animals a la Mosquera
o “Sesteo”
Els animals escullen a cada zona de pastura un lloc
on es reuneixen al migdia per intercanviar informació
i relacionar‐se, aprofitant l’hora del sol, on hi jauen o
“mosquejen”.
Solen ser llocs airejats on hi ha una certa atracció
magnètica.
La jerarquia també és present en aquesta zona, on
s’agrupen els animals i els més dominants ocupen els
llocs més ventilats on la temperatura pot variar entre
3 i 4 ºC.
La mosquera és un punt triat per les pròpies vaques i
quan aquestes es canvien, el nou ramat continua
ocupant les mateixes zones de mosquejar.

Mosquera o “sesteo” zona de Rebost (zona mitja
muntanya)
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Mosquera o “sesteo” de la zona alta Coll de Pal

Maneig dels
animals durant
el període
d’hivern “la
hivernada”
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Els prats de dall del municipi de Bagà, s’utilitzen “a dent” a la
primavera i a la tardor i, de l’excedent de producció de l’estiu
se’n fa farratge conservat en forma de fenc

Els vedells de cria i les vedelles de reposició han de tenir
accés a les millors pastures en detriment dels animals adults.
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Maneig dels prats amb aprofitament mixt
Maneig dels prats i pastures dallables.
Els
prats
o
camps,
dallables
i
mecanitzables, s’aprofiten per pastura i a
l’estiu, s’aprofita l’excedent per produir
farratges, sobretot en forma de fenc.

Les principals feines:
-Escarrassar, dallar, rampinar, embalar, i
entrar bales.
Hi ha algunes zones a Catalunya on es pot
regar a l’estiu. Adobat de zones amb més
producció.

Els prats i les pastures de dall solen ser barreges de
gramínies i lleguminoses, i aquestes dominaran en
funció de la intensitat de la pastura.

Margall i Dactil

Trèvol violeta
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Principals espècies de plantes que podem
trobar en els diferents prats Pre‐pirinencs
Gramínies:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– Espècies predominants.
Dactylis glomerata (dactil).
Festuca arundinaces Schreb. (festuca alta).
Festuca pratensis Huds. (fectuca dels prats).
Lolium multiflorum Lamarck (margall italià).
– Espècies freqüents.
Arrhenaterum elatius L.Mert. and Kock J. (fromental).
Trisetum flavescens L. Beauv. (civada groguenca).
Poa pratensis L. (poa dels prats).
– Espècies menys freqüents:
Holcus lanatus L. (hòlcus llanòs).
Agrostis stolonifera L. (agrostis).
Phleum pratense (fleu).

Lleguminoses:

•
•
•
•

– Espècies predominants:
Trifolium pratense (trèvol violeta).
– Espècies freqüents:
Medicago sativa (alfals).
Lotus corniculatus (lotus).
Trifolium repens (trèbol blanc).

L’adobat dels prats i pastures s’ha de fer només en el cas que sigui
necessari, i caldria disposar de manera periòdica d’analítiques del sòl per
ajustar la dosi d’adobat, sempre en funció de la productivitat de la pastura.

Les pastures s’han d’escollir de
manera que els animals que les
aprofiten no puguin patir cap tipus de
perill, ni físic, ni químic ni de cap altre
tipus, i que puguin ser perjudicials per
la seva salut.
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Els animals fan un aprofitament rotacional i raccionat
dels prats. Això és possible gràcies al pastor elèctric i
a la proximitat dels prats.

Els animals fan un aprofitament de les pastures de
tardor‐hivern a l’explotació
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Zones arbrades

Quan els animals es troben a l’exterior, haurien de
disposar d’algun sistema per resguardar‐se de les
inclemències meteorològiques en funció de l’època
de l’any tant si es tracta de l’estiu com de l’hivern.

Quan arriba el fred i la neu de l’hivern, la pastura
escasseja...
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...Llavors cal suplementar l’alimentació amb
farratges, ja siguin produïts a la pròpia explotació o
bé comprats, per tal de cobrir les necessitats
nutritives dels animals

Alimentació d’hivernada
Condició Corporal i mobilització de reserves
Alimentació complementària durant la hivernada (menjar dins / menjar fora), tancar
vaques, avantatges /inconvenients
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Maneig de l’alimentació
Racions d’hivernada:
- vaques amb més necessitats (pre i post part i lactació) (Ració 1)
- vaques amb menys necessitats (deslletament i gestació) (Ració 2)
Ració 1

Exemple (kg)

Torre de Foix (kg)

Fenc de primer dall

6

6

Fenc de redall

4

4

Alfals

0

2

Palla

2

2

Pinso (més energètic que
proteic)

1

2

Ració 2

Exemple (kg)

Torre de Foix (kg)

Fenc de primer dall

7‐8

6‐7

Fenc de redall/alfals

0

6‐7

Palla

3‐7

2

Pinso (més energètic que
proteic)

1‐2

0

Font: Apunts de maneig de vaques de cria del BODE Gestió d’Explotacions Ramaderes ETSEA; A. Seguí, R. Trias i
C. Zaragoza, 2003)
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Els farratges han d’estar ben emmagatzemats, si pot
ser els fencs o secs en coberts agrícoles...

... i els ensitjats, en sitges trinxera o amb bales
embolicades de plàstic. Els pinsos o concentrats,
també s’han d’emmagatzemar correctament en
sitges metàl∙lics o llocs adequats.
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Anàlisis dels
aliments:
farratges i pinsos
per ajustar les
racions i
l’alimentació en el
període
d’hivernada

Exemple de l’etiqueta d’un pinso de vedelles de recria o
d’engreix (cal saber què porta i per saber què estem donant
als nostres animals)
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Els animals aprenen coses, i un exemple és l’estímul
del “clàxon” o el mateix soroll del cotxe o del tractor
per saber que és l’hora del menjar

Les conductes agressives dels animals sorgeixen quan tenen
situacions sorpressives, quan es posen en situacions on no
tenen opcions clares de fugida o quan el maneig és a força
bruta. La novetat i el desconeixement dificulten el maneig dels
animals.

La jerarquia és constant, en les situacions d’estrès, quan els
animals han de competir per l’aliment, per l’aigua o per ocupar
un espai determinat en densitats d’animals elevades.
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Alimentació amb fenc d’herba de prat

Alimentació amb ensitjats
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Alimentació amb fenc d’alfals

Alimentació amb “unifeed” o amb farratges
complementats amb concentrats
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Altres infrastructures
senzilles per
l’alimentació durant
la hivernada

Altres infrastructures
senzilles per
l’alimentació durant
la hivernada
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Exemple d’una
explotació semi‐
intensiva per poder
subministrar una
alimentació
individualitzada
durant la hivernada
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I, quan arriba la primavera, el fred i la neu donen pas al bon
temps i al rebrot dels prats.
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Amb aquesta imatge es torna a començar la el cicle productiu
de les vaques de cria en règim de pastura en extensiu.

Avaluació econòmica de l’explotació
Descripció i anàlisi dels ingressos i costos
Venda de vedells
Venda neta de vaques
Ingressos

Subvencions
Altres…
Productes comprats per alimentació

Marge Brut

Cost dels cultius
Sanitat i reproducció
Despeses maquinària

Costos variables

Mà d’obra eventual
Electricitat i telefonia
Altres…

Marge Net

Mà d’obra fixa
Amortitzacions
Contribucions i impostos
Assegurances
Conservació i reparació

Costos fixes

Seguretat social familiar
Arrendaments
Interessos crèdits pendents
Altres…

Benefici

Sou / Renda de referència
Interessos capital invertit

Costos d’oportunitat

Renda de la terra
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Avaluació econòmica de l’explotació
Resum dels resultats any 2011
Ingressos (€)

Costos (€)

Ingressos Explotació

54.280,71

Costos Fixes

29.571,00

Ingressos Subvencions

33.609,00

Costos Variables

22.454,59

Ingressos Totals

87.889,71

Costos Totals (sense CO)

52.025,59

Costos Oportunitat (2 UTA)

37.602,43

Costos Totals (amb CO)

89.628,02

Balanç econòmic (€)
Marge Brut

65.435,12

Marge Net

35.864,12

Benefici

‐1.738,32

Llindar de Rendibilitat

549,34

Avaluació econòmica de l’explotació
Estudi d’alternatives
Alternatives i diferents llindars de rendibilitat
Nº de
vedells
mascles

Preu
(€/vedell)

Nº de
vedelles
femelles

Preu
(€/vedella)

Nº total de
vedells

Preu
(€/vedell)

Ingressos totals
(€)

35

480,81

40

420,71

75

448,76

33656,68

35

540,91

40

480,81

75

508,86

38164,27

35

601,01

40

540,91

75

568,96

42671,86

40

480,81

45

420,71

85

448,99

38164,27

40

540,91

45

480,81

85

509,09

43272,87

40

601,01

45

540,91

85

569,19

48381,47

45

480,81

50

420,71

95

449,18

42671,86

45

540,91

50

480,81

95

509,28

48381,47

45

601,01

50

540,91

95

569,38

54091,09
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Avaluació econòmica de l’explotació
RESULTATS I REFLEXIÓ

•Benefici negatiu de -1.738,32 €.
•Renda referència comarcal < Renda referència de l’estat.
•Alternatives i llindars de rendibilitat (550 € Æ 944 €).
•Alternatives de diversificació d’activitat, o de venda directa del
producte i tancament del cicle productiu.
•Actualment les subvencions sostenten aquest tipus d’explotacions.

Idees i conceptes associats
El “Maneig” d’una explotació de vaques de cria
també implica complir els requisits en:
Condicionalitat
¾ Benestar animal
¾ Traçabilitat
¾ Manteniment del territori (medi ambient)
¾ Paisatge i entorn (medi ambient)
¾ Sostenibilitat
Altres
¾ Diversificació/agroturisme
¾ Prevenció d’incendis
¾ ...
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Què és la Condicionalitat ?
És el conjunt de requisits legals de gestió en
matèria de salut pública, zoosanitat o sanitat
animal i fitosanitat, medi ambient i benestar dels
animals, a més de les bones condicions agràries i
mediambientals que han de complir els
beneficiaris de determinats ajuts directes de la
PAC que tinguin com activitat l’agricultura i/o
ramaderia.

Ajuts afectats


Ajuts en matèria d’agricultura











Ajuts en matèria de ramaderia










Ajut als conreus herbacis
Ajut específic per hectàrea als productors d’arròs
Prima específica per hectàrea a les proteaginoses
Ajut específic per hectàrea als cultius energètics
Ajut als fruits de closca
Ajut a la producció de llavor certificada
Ajut específic a l’oliverar
Declaració de deshidratació de farratges
Prima per oví i cabrum
Prima addicional d’oví i cabrum per zona desfavorida
Prima per sacrifici de bovins
Prima per vaques alletants
Pagament addicional a les explotacions que mantinguin vaques alletants
Pagament addicional al sector lacti
Pagament addicional a la carn de vaquí de qualitat

Ajut Pagament únic
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Altres ajuts afectats
• Ajuts del nou PDR (Eix 2: Millora del medi ambient i
de l’entorn rural)
• Mesures destinades a la utilització sostenible de les terres
agrícoles a través de:
•
•
•
•
•

indemnitzacions per dificultats naturals en zones de muntanya
indemnitzacions per dificultats naturals en zones diferents a muntanya
ajuts Natura 2000 i Directiva 2000/60/CE (Dir. marc en el sector de l’aigua)
ajuts agroambientals
ajuts relatius al benestar dels animals

• Mesures destinades a la utilització sostenible de les terres forestals
• ajuts a la primera forestació de terres agrícoles
• ajuts Natura 2000
• ajuts en favor del medi forestal

Què són les bones condicions agràries i
mediambientals?
• Són els requisits mínims que s’exigeixen perquè totes les terres
agràries es mantinguin en un estat acceptable des del punt de vista
agrari i mediambiental.
• Aplicable des del 1/1/2005
• Àmbits d’aplicació:
• Evitar l’erosió del sòl
• Manteniment o conservació de la matèria orgànica del sòl
• Evitar compactació i mantenir l’estructura del sòl
• Manteniment mínim de les superfícies agrícoles
• Manteniment d’hàbitats
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Evitar l’erosió del sòl (BCA i MA)
• Manteniment de bancals i de les terrasses de retenció per
evitar l’escorrentia
• En conreus herbacis, amb pendent superior al 10%, no
llaurar a favor d’aquesta a una profunditat superior a 20
cm
• No llaurar a més de 20 cm de profunditat en els rostolls de
cereals fins a l’1 de setembre
• Manteniment de guarets, terres de retirada i altres no
cultivades. Si s’utilitzen d’herbicides han d’ésser no
residuals

Evitar l’erosió en parcel·les de forta pendent

Manteniment de bancals i de les terrasses de retenció per
evitar l’escorrentia
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Erosió de les zones de pastura: en aquest cas
provocades per sobrepoblació de senglars.

Rebrot de la superfície erosionada per part de
plantes oportunistes i males herbes.

56

Manteniment mínim de les superfícies
agrícoles (BCA i MA)
• En el cas de les pastures no es pot cremar ni roturar,
excepte en casos autoritzats
• Per garantir un bon maneig de les pastures permanents es
pot optar per mantenir un nivell mínim de càrrega
ramadera efectiva superior o igual a 0,1 UBM/ha, o per
realitzar un treball de manteniment de la pastura i evitar la
invasió per matolls

Mantenir un
nivell mínim de
càrrega
ramadera

No un nivell excessiu!!!
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Invasió de massa forestal de les zones de pastura, per
infrapastoreig i poca actuació antròpica per evitar‐ho.

Invasió de massa forestal de les zones de pastura, per
infrapastoreig i poca actuació antròpica per evitar‐ho.
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Requisits legals de gestió
SALUT
PÚBLICA

SANITAT
ANIMAL

DIRECTIVES I
REGLAMENTS:

DIRECTIVES DE
NOTIFICACIÓ
DE MALALTIES:

-Identificació i regist.
d’animals*
-Comercialització de
fitosanitaris
-Substàncies d’efecte
hormonal i tireostàtic
-Seg. alimentària
-EEB

*01/01/2005 01/01/2006

-Febre aftosa
-M. vesicular porcina i
altres malalties
-Febre catarral ovina

01/01/2006

BENESTAR
ANIMAL

DIRECTIVES:
-Protecció vedells
-Protecció porcí
-Protecció dels animals
explotacions ramaderes

01/01/2007

MEDI
AMBIENT

DIRECTIVES:
-Protecció aus
-Protecció hàbitats
-Protecció aigües
subterrànies
-Protecció sòls
(fangs depuradora)
-Protecció aigües
enfront nitrats

01/01/2005

REQUISITS LEGALS DE GESTIÓ
Àmbit de Salut Pública (2006)
1.

IDENTIFICACIÓ I REGISTRE D’ANIMALS
1.
2.
3.
4.
5.

En boví data d’aplicació 1/1/2005
Identificació dels animals segons la normativa (cròtals, marques
auriculars, bolos ruminals)
Actualitzar llibre de registre d’animals i conservar documents
justificatius de l’origen-destí dels animals
SIMOGAN (boví, individual)
DIBs en boví
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1. IDENTIFICACIÓ I REGISTRE DE TRACTAMENTS
VETERINARIS
• Els tractaments veterinaris que es fan a les explotacions de
boví solen ser o bé via oral, via intramamària o bé via
intramuscular. Tots els tractaments s’han d’anotar en un
llibre de registre de tractaments. També cal guardar les
receptes de tots els tractaments que s’apliquen.

• És important que aquests tractaments hagin estat prescrits
pel veterinari i que es facin seguint la pauta indicada. Cal
respectar els temps d’espera en aquest cas per carn, però
també en explotacions lleteres per llet.
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Tractaments veterinaris
Taula de tractaments veterinaris habituals per a bovins

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE
‐ Emmagatzematge dels medicaments en condicions
adequades: cal emmagatzemar‐los per tal que no perdin la seva
eficiència (vacunes i hormones a la nevera 2‐8ºC, i la resta en armaris
resguardats i entre 8‐25ºC).

‐ Gestió del material sanitari utilitzat:

hi ha empreses

especialitzades en aquest tipus de recollida de residus.

-

Gestió de cadàvers i altres residus: cal retirar els cadàvers i
disposar‐los en un lloc adient, fora del recinte de l’explotació per facilitar‐
ne la recollida. (Guia de condicionalitat: Pràctiques correctes en la recollida
de cadàvers a les explotacions ramaderes)
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Mesures sanitàries i de benestar animal
Qualificació sanitària de les explotacions
En general les explotacions de boví es centren en les
qualificacions de Brucel∙losis i Tuberculosis.
És important com ja s’ha comentat que els animals que
entrin de nou a una explotació, provinguin d’una
explotació que tingui una qualificació sanitària igual o
superior.

REQUISITS LEGALS DE GESTIÓ
Àmbit de Benestar animal (2007)
En benestar animal cal garantir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capacitat i competència del personal
Inspecció mínima dels animals
Registre dels tractaments realitzats i dels animals trobats
morts
Permetre la llibertat de moviments dels animals
No causar ferides ni patiments als animals (materials de
construcció dels recintes i equips adequats. Il·luminació i
circulació d’aire apropiada)
Alimentació correcta, i accés a una quantitat suficient
d’aigua
Només hi ha normativa de benestar animal per vedells
(engreix) per la resta de bestiar només hi ha recomanacions
de maneig i de bones pràctiques
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Guies de bones pràctiques, benestar animal i traçabilitat
http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/gecNews.Module.ruralcat?se
ctorid=5&contentId=684667

http://www.mapa.es/ganaderia/pags/practicas/INLAC.pdf

http://www.mapa.es/ganaderia/pags/practicas/INVAC.pdf

http://www.mapa.es/ganaderia/pags/practicas/ASOPROVAC.pdf

Reflexions finals
El ramat és qui ha de valoritzar l’explotació,
mitjançant la seva carn i el seu òptim aprofitament de
les pastures. No s’ha de cometre l’error de sobreexplotar
els recursos ni de sobrepassar la càrrega ramadera, ja
que pot suposar menys BENESTAR ANIMAL al no
disposar de recursos pascícoles, a més a més cal complir
amb els compromisos de la CONDICONALITAT, ja
que aquesta és requisit per cobrar les subvencions que
fan viables la majoria d’aquestes explotacions.
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Aquestes explotacions sense les subvencions NO
són ECONÒMICAMENT VIABLES, encara que el
maneig sigui l’òptim i la fertilitat estigui en paràmetres
del 100 %. Per ser viables sense subvencions s’haurien de
pujar el preu dels vedells (producte final) fins a nivells
de 944 €/animal (com a l’exemple), mentre que el que es
paga actualment són uns 550 €/animal.
En general les explotacions solen tenir activitats
complementaries, i darrerament ha sorgit el model
d’explotació
de cicle tancat: cria, engreix
i
comercialització directa de la carn.
Aconseguir una ramaderia responsable i perdurable,
tot procurant pel benestar dels animals exigeix conèixer bé el
territori i els recursos dels quals disposa. “Cada terra fa sa
guerra” (Ramon Trias).

Gràcies per la vostra atenció !
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