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La complexitat del maneig

Farratges, grans,
etc

Animals

Normes Qualitat,
Restriccions,
Quantitat,
Conservació,
Ambient, etc

Condicionants
socials i econòmics
Base territorial

Maneig dels Factors

DADES

El maneig de l’explotació de vaques de llet està influenciat per molts de factors: base
territorial (superfície farratgera dedicada a produir llet), els ingredients (farratges i
grans; propis i/o comprats; com, quan i quant comprar?) els animals (les vaques, la
recria, la seva gestió reproductiva, la selecció i millora genètica, quantes a carn?,
quantes a llet?, quin semen, a quin preu?, quines vaques?), les normes de producció,
les quotes a la producció, el medi ambient, etc., i, per últim, on està situada
l’explotació? , a la muntanya? , al pla de la muntanya o a nivell del mar?, en zona
turística?, entre carrers d’algun polígon de serveis?
El titular és el responsable del maneig
A cada maneig uns resultats
L’anàlisi dels resultats ajuda a gestionar els recursos
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Vista general

Les vaques de llet ja fa temps que no pasturen, excepte en algun lloc, i a Catalunya
les estabulacions lliures són les majoritàries, un 44% són lliures amb zona de repòs
conjunta, pallada, un 48% són lliures amb cubicles, zona de repòs individual, un 8%
són estabulacions travades, a la baixa, i són pròpies de la zona de muntanya.
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Vista general

En general, les explotacions de vaques de llet són instal∙lacions modernes, ja que el
creixement en nombre de vaques ha fet que es construïssin de nou, com la de
l’esquerra, si bé en alguna, encara si troben construccions antigues i molt
interessants en el seu disseny (foto dreta).
Les estabulacions lliures consten de diverses àrees: alimentació – un rastell on les
vaques posen el cap, una menjadora, i un passadís –, sala de munyir i lleteria, zona
de repòs – amb espai individual, cubicles, o amb espai comú. I una zona que hauria
de ser d’abeuradors i exercici, que en molts casos és escassa. En front de la
menjadora hi ha el passadís on es distribueix el menjar, i en molts casos és zona
d’emmagatzematge d’alguns secs i concentrats. Els sitges estan distribuïts a prop de
l’estabulació.
Per saber i conèixer el funcionament de les explotacions, s’han de visitar i parlar amb
els titulars i la gent que hi treballa. Les explotacions de llet s’han de visitar,
preferentment, el matí a partir de les 11h, ja han munyit i esmorzat, i estan disposats
a explicar el maneig. En cas de voler veure com es muny o d’altres feines, s’ha de
concertar visita especificant‐ho i haurà de ser reduïda en nombre de persones
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La vaca

Aquestes quatre fotos i l’estomac mereixen un comentari:
L’estomac ho explica tot, i per això és al mig de la diapositiva.
A la foto de l’esquerra, la vaca es pregunta avui de què menjarem, a l’altre ho
ensuma, a la de sota, encara n’hi ha, sí, aquí a Catalunya, vaques que mengen verd!,
poques, però hi són. El soroll que fan en menjar verd és d’aquells sorolls que de mica
en mica es van perdent, i és curiós veure de quina manera ensaliven un aliment que
té el 80 o el 85% d’aigua...
La foto de baix a la dreta, és la del paradís perdut, una vaca de llet, ajaguda a un prat
i remugant!, i el cas és real, aquí, a la Cerdanya.
La missió dels nutricionistes és aconseguir les millors condicions fisiològiques de la
vaca a través de la ració.
Sempre m’he preguntat si és possible aconseguir‐ho amb racions que tenen només el
30% de MS farratgera.
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La vida productiva d’una vaca

A la foto de dalt a l’esquerra, una vaca pareix, per tant, suposem que sigui una
vedella, a la foto de la dreta a dalt, les vedelles s’estan criant, uns 3‐4 mesos, després
han de menjar farratges, per tal d’aconseguir un bon desenvolupament ruminal, als
15 mesos d’edat o quan la vedella pesa la meitat de quan serà gran, més o menys,
s’insemina, si queda prenyada s’hi estarà 9 mesos i 10 dies, també aproximadament,
parirà com a la primera foto, millor si estigués en condicions de solitud i un terra sec i
amb més confort, ja no veurà més el vedell o vedella, i al 4 o 5è dia començarà allò
que s’anomena cicle productiu, donarà llet durant 10 mesos seguits, de menys a més,
i de més a menys. Als 60 o 80 dies d’haver parit es tornarà a intentar inseminar, i
mentre està prenyada, també dóna llet. A partir d’aquí se sap la data que podrà parir
de nou, i d’aquesta data cap enrere es descompten dos mesos, i serà quan la vaca
s’eixugarà, no es muny i se li canvia l’alimentació. El període d’eixugat durarà dos
mesos i es fa per a la recuperació dels acinis, les cèl∙lules productores de llet. El
descans és imprescindible.
Teòricament, que la pràctica deixa en ridícul, la vaca no és adulta fins a començar el
tercer part. La mitjana de parts per vaca i vida no arriba a 3, més aviat no arriba a 2,5.
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Cultius i aprofitament

Les explotacions de vaques de llet poden no cultivar farratges, però les vaques
necessiten farratges, és el seu aliment principal i prioritari, imprescindible.
A l’esquerra es pot observar el raigràs dallat per la vaca que l’ha pasturat, el tall és
net i el rebrot és harmònic i ràpid si el temps atmosfèric acompanya. Les eines –
dalles i recollidores – quan són bones és perquè han imitat com ho fa la vaca.
A la dreta hi ha un camp de blat de moro, es diu que és l’aliment número 1 de les
vaques, però això, jo no ho tinc tan clar. N’hi ha molts altres. Cada zona ha de buscar
el farratge que s’hi adapti, a la disponibilitat dels recursos – i l’aigua és un recurs
escàs.
Les explotacions han de comptar amb les limitacions de l’entorn, sinó a la llarga no
seran viables – ara d’això, ja fa uns anys, se’n diu sostenibles‐
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Cultius i aprofitament

A l’esquerra sec d’alfals, de bona qualitat, té molta fulla i és flexible
A la dreta un detall d’un ensitjat
Els fencs i els ensitjats són dues formes de conservar els aliments, i així regular el
subministrament tot l’any.
Explotacions cultiven farratges, altres no, i n’han de comprar
Hi ha guies per saber esbrinar el valor sensorial dels farratges, segons color, olor,
textura i estructura, condicions químiques – pH‐ etc.
Un farratge conservat mai no és igual al farratge entrat, sempre s’hi perd valor, per
això s’ha de procurar una recol∙lecció en el moment oportú, tant en temps
atmosfèric, com en condicions fenològiques de la planta, un tractament idoni, de
manera que les inevitables pèrdues siguin mínimes, tant des del punt de vista nutritiu
com del medi ambient (el suc de l’ensitjat és matèria seca fermentada i d’alt poder
contaminant) (els farratges s’han de fermentar al rumen, no abans...
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Cultius i aprofitament

A l’esquerra triticale assecant‐se a l’aire lliure
A la dreta sec de cereal, si s’agafa amb les mans no ha de punxar, si punxa és que té
molta lignina, llenya, i això ni la vaca com a remugant ni els microbis que hi ha al
rumen ho poden fermentar, només les termites; si no punxa i es doblega bé i torna a
la forma original, vol dir que el farratge té molta cel∙lulosa, molt ben fermentada al
rumen, i d’ella se’n treu el sucre que donarà llet (àcid acètic... Cicle de Krebs...
Lactosa). La cel∙lulosa és el cotó fluix de les farmacioles, i si n’agafeu un boci i el
poseu dins un molinet de moldre cafè, el que sortirà serà un globus tot ben enllaçat,
això és fibra! Però fibra digestible, no llenya.
El farratge si és bo no cal trossejar‐lo, la vaca ja ho fa sola, i a més a cada queixalada
segrega saliva – el seu bicarbonat natural ‐. Si el farratge és dolent, o sigui té molta
lignina, es pot enganyar la vaca trossejant‐lo, però el resultat és pitjor que donar‐lo
tal qual, ja que la vaca no insaliva i, el que és pitjor, i a la vegada conseqüència de lo
altra, no remuga. En definitiva, el racionament és una qüestió de sentit comú, i
aquest s’aprèn observant les vaques.
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Cultius i aprofitament

Hi ha moltes maneres de conservar i emmagatzemar els farratges, a l’esquerra
ensitjat de blat de moro, a la dreta bales de sec, a baix una bala de raigràs que
passarà a la foto de baix a l’esquerra, en forma de bolla d’ensitjat, és l’herba
enfaixada i està entre l’ensitjat i el sec quant a contingut de MS.
Dels farratges i del seu aprofitament sempre es parlarà en MS. Per exemple, 1 kg de
raigràs verd, inici d’espigat, pot tenir el 85% d’aigua, per tant, la MS serà del 15%, en
un kg d’herba verda hi ha 150 g de MS, i a la MS hi ha la matèria orgànica i la mineral,
i a l’orgànica la proteïna, els sucres de cadenes curtes i llargues, etc.
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Concentrats (no efectes farratgers)

A les vaques de llet es parla de farratges i concentrats, però no és del tot idoni, si bé
ens hi podem entendre, sempre que tothom sàpiga de què es parla. Els aliments per
a la vaca tenen efectes de remuc o no en tenen, siguin concentrats o no. Els farratges
propicien el remuc, els concentrats no, els farratges mòlts tampoc – i tenen el mateix
contingut en fibra! ‐, alguns subproductes tampoc, com ara les polpes de cítrics, de
poma, de remolatxa, el bagàs de cervesa, i tants d’altres que poden tenir molta aigua
i, per tant, no són concentrats, i tampoc són farratges, són aliments no farratgers.
Un farratge és aquell aliment que per si sol provoca la rumia. Si a una vaca la posem
tot un dia davant un sitja de bagàs s’ho passarà molt bé, però al final necessitarà un
antiàcid, com a mínim
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Concentrats (no efectes farratgers)

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: grà de blat de moro, blat, ordi aixafat, grana de
cotó amb borra – és la llavor amb restes de borra. El cotó pot entrar a les racions fins
a 3 kg màxim per vaca i dia. El blat de moro i l’ordi són molt usuals a les racions. A
Catalunya, el blat de moro – en gra o en farina – entra a les racions en un
percentatge mitjà del 34%, de la part no farratgera. El blat hi entra molt menys, en
un 7%, si bé el segó i derivats hi entren en un 8%. L’ordi – grà, farina o aixafat – ho fa
en un 16%. El cotó en un 12,5%. El blat de moro i l’ordi són els més constants, en
canvi el cotó depèn del preu i existències, a temporades ha estat un ingredient
assidu, no hi havia ració que no el portés, igual que les polpes de remolatxa. Ara, si
no hi ha greix sembla que a la ració li manqui cosa...
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Concentrats (no efectes farratgers)

Detall de bagàs de cerveseria, un dels aliments més interessants ja que conté molta
proteïna no degradable – en el sistema NRC americà se’n diu col∙loquialment bypass,
en el INRA francès és el que trobem a les taules com PDIA, proteïna digestible
intestinal alimentària ‐. El problema del bagàs és que requereix molta cura en la
manipulació, ja que al poc temps d’estar a l’aire lliure fermenta. El bagàs entra, de
mitjana, un 9,5% a les racions de Catalunya
Dalt a la dreta, detall d’una mescla de blat de moro i soja
A baix, polpa de taronja assecada, té molt sucre, poca proteïna, i és molt apetible,
però s’ha de donar en moderació ja que en el rumen fermenta ràpidament i si la ració
no conté prou farratges dóna lloc a la fermentació làctica, i a lesions a la paret
ruminal, etc. Sempre ensopeguen amb els farratges, però és clar, si parlem de
vaques, sembla normal, no a tothom. Entra a les racions d’aquelles zones on hi ha a
prop alguna fàbrica de sucs.
A baix a la dreta, polpa de remolatxa, un clàssic de l’alimentació, hi entra en una
mitjana del 9%. És un producte fibrós, amb molt de Ca, resultat de l’extracció del
sucre. La seva riquesa nutritiva depèn molt de les partides ofertes, hi ha molta
variabilitat.
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Concentrats (no efectes farratgers)

Tortó de soja, la primera foto de dalt i la primera de baix, és l’altra ingredient de la
part no farratgera més usual, hi entra en el 21% del total. És energètic i proteic, si bé
té molta més proteïna que energia si es valora segons la seva potencialitat lletera. És
un subproducte de l’extracció d’oli.
Closques de soja, a dalt a la dreta, són un complement quan a les racions hi manca
fibra.
La foto de baix a la dreta, és un dispensador de concentrats, i les vaques, si van
identificades electrònicament, en poden menjar; això és una manera de racionar el
consum de concentrats (de fet segons Alcover/Moll l’expressió a ració vol dir amb
limitació dels aliments o d’altres coses necessàries). I ja que estem en lingüística, el
verb racionar, en la seva segona accepció vol dir raonar, raciocinar...
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Sistemes de mesclar Farratges i Concentrats

+
Farratge ad libitum

Concentrats racionats

+
Concentrats a paletades

Farratge racionat

El tema del racionament alimentari és senzill en la seva concepció, si s’entenen bé els
conceptes fisiològics del remugant, el què és un farratge, quin és el procés de
l’alimentació, etc. En el remugant, com en les altres espècies animals, hi ha els
processos d’ingestió, digestió i metabolisme, però a més a més hi ha, entre la
ingestió i la digestió, la fermentació que té lloc al rumen.
Al rumen d’una vaca hi caben, aproximadament, fins a 130 litres de material de entre
10 i 20% de MS, o sigui una vaca pot menjar, al dia, com a únic aliment entre 110 i
140 kg de raigràs en estat de fulla, per exemple, i encara podria tenir un complement
de pinso. La vaca si remuga pot produir al voltant de 88 litres de saliva, i el temps de
remugar està entre 8 i 10 hores al dia, n’hi ha però que no s’hi estan més d’unes
hores. És cert que les emissions de metà, anhídrid carbònic i altres gasos pot arribar a
28l/hora. També és cert que a través dels àcids grassos volàtils que es produeixen al
rumen, a causa de la fermentació, es fabrica entre el 60‐80% de les seves necessitats
energètiques per produir llet.
De les dues seqüències de fotos, sembla lògic que ens quedem amb la primera, és la
més natural, i no s’oblidi, el benestar animal comença en l’alimentació. El benestar és
aconseguir que les vaques estabulades puguin fer les seves funcions lo més pròximes
a la vida natural. I, no hi ha dubte, en aquest cas, és lo més econòmic.
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El racionament

La distribució de la ració es pot fer amb carro unifeed, com a la foto, o per separat. La
ració única és aquella que conté tots els ingredients mesclats, farratges i no farratges.
Tot i així, es recomanable que el sec es doni a part.
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El racionament

La primera foto és d’una explotació molt gran d’Itàlia, si bé aquí n’hi ha també. S’hi
pot veure el carro al fons, que és el que distribueix la ració. Les dues vaques,
cadascuna està al seu lloc, malgrat les aparences, s’estan disputant el menjar, o la
jerarquia (les vaques dins els ramats estableixen jerarquies). Si algú us diu que les
vaques que mengen unifeed no trien, no us ho cregueu, elles sempre trien, el que
passa és que, en alguns casos, hi ha poc a triar, però intentar‐ho sempre ho faran.
Només cal passar al cap d’una o dues hores després de la distribució. Per això mateix
és molt important que a cada vaca li correspongui, com a mínim, un lloc. Hi ha
racions, que poden estar ben formulades, però mal distribuïdes, o també que hi hagi
pocs llocs a la menjadora pel nombre de vaques. Primer menjaran les que manen, i
deixaran el que deixaran a les altres.
En sistemes de racionament únic per a totes les vaques en lactació, és freqüent
trobar vaques tipus obús, i vaques on, segons paraules d’un gran extensionista, s’hi
poden penjar el capell/barret i l’americana.
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El racionament

A la primera foto, un lloc per a cada vaca
A la segona, una molt bona solució, abeuradors a la sortida de la sala de munyir. I
més bona la solució, que estan espaioses a l’hora de beure. L’aigua és un ingredient
més de la ració?, no, és el principal.
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El racionament

Tres maneres de racionar el pinso: menjadores individuals acoblades a la menjadora
col∙lectiva, ideal per explotacions de poques vaques, fins a 50 vaques presents. La
foto de la dreta és el racionament tradicional, que va donar lloc al dels collars,
identificació electrònica de cada vaca, i quan van al dosificador de concentrats
obtenen la part que les correspon.
Aquests tres sistemes són racionals des del punt de vista fisiològic, però necessita mà
d’obra que estigui atenta a les necessitats de les vaques.
El sistema de l’unifeed, és el compromís entre el capítol de la mà d’obra i
l’alimentació, però en cap manera és una forma ideal per cobrir les necessitats
nutritives de les vaques. Les necessitats de la vaca al postpart no tenen res a veure
amb les que tindrà, per exemple, al 5è mes de lactació.
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La munyida

De la sala de munyir a la lleteria – on hi ha els tancs de la llet
La màquina de munyir és un conjunt d'elements mecànics que permet l'extracció de
llet de la mamella de la vaca
La munyida mecànica és una acció alternativa de succió i massatge sobre els
mugrons de la mamella de la vaca. Aquesta acció s'aconsegueix mitjançant un
mecanisme format per una bomba que extreu aire de tota la instal∙lació, i per tant de
les mugroneres en contacte amb els mugrons de la vaca, provocant la succió, que al
mateix temps és interrompuda per uns aparells anomenats polsadors que deixen
entrar aire a la cambra que hi ha entre la mugronera i la portamugronera, provocant
el massatge del mugró.
Les màquines de munyir treballen entre 40 i 50 kpa, a la meitat o menys de la pressió
atmosfèrica normal. Una pulsació és la suma de les dues fases, succió i massatge, i la
velocitat de pulsació és el nombre de pulsacions per minut, i es defineix la relació de
pulsació la relació de succió respecte de la pulsació total.

20

Com és una explotació de vaques de llet

29/02/2012

La munyida: les instal·lacions

29/02/2012

L'explotació de vaques de llet
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Sala tàndem
Sala espina de peix convencional
Sala paral∙lel vista des de la sala d’espera
Sala paral∙lel, vaques que es munyen
En el tipus tàndem les vaques es col∙loquen en paral∙lel a la fosa de treball, una rere
l’altre. La visió de la vaca i de la mamella és total. La munyida és continua conforme
van entrant les vaques.
El tipus espina de peix és el més estes, i s’utilitza tant en ramats petits com grans.
Les vaques es munyen per lots, i el vaquer accedeix al braguer lateralment, no es té
una visió global de la vaca, però sí de la mamella. Ocupen menys espai que un
tàndem. Les més usuals són de munyida doble, és a dir en els dos costats a l’hora, i
les més difuses van de 2x4 a 2x12.
La sala en paral∙lel és una sala per a per a ramats grans, les vaques es disposen a
cada costat de la fossa en perpendicular al mateix, és a dir que les vaques, una vers
de l’altre, estan en paral∙lel i angle recte respecte de la fossa. N’hi caben més a
igualtat d’espai en comparació amb l’espina de peix. L’amplada, des del cap de la
vaca, o des de la barra davantera, fins a la paret serà funció de la rapidesa que es
vulgui donar a la sortida. La visió de la vaca i de la mamella es fa més difícil.
L’avantatge és que les vaques no poden donar coces al vaquer, ja que les donen
lateralment. Les unitats de munyir es col∙loquen per enmig de les potes posteriors
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La munyida: les instal·lacions

Rotatives
Robots de munyir
Les rotatives, en general, són per a ramats grans, i s’hi munyen, usualment, de 24 a
48 vaques cada volta. Tenen un gran rendiment, i la mà d’obra utilitzada pel nombre
de vaques és escassa, ja que el munyidor espera la vaca quan entra. Poden ser de
munyida exterior o interior, segons la vaca posi el cap a l'interior del cercle o cap a
l’exterior, o segons el munyidor es posi dins del cercle o fora.
La seqüència d’un sistema de munyida automàtica o robotitzada està composta dels
següents punts: entrada de l’animal a la unitat o bloc de munyida (robot),
identificació de la vaca, estimació de la quantitat de llet que li queda per donar,
blocatge o alliberació de la vaca, segons si la quantitat estimada és superior o
inferior, respectivament, a un mínim establert, si s’ha de munyir, distribució del
concentrat programat, neteja dels mugrons, cerca i col∙locació de les mugroneres,
munyida de cada quarteró, i retirada automàtica, desinfecció dels mugrons, i, per
últim, alliberació de la vaca. En general cada unitat de robot muny un màxim de 60
vaques per dia.
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La neteja

Tiràs
Recepció del tiràs
Vista de com queda després de passar el tiràs
Fossa de fems
En les condicions actuals d’estabulació els sistemes de recollida de les dejeccions es
fan de diverses maneres, amb tractor equipat amb pala o mitjacanya, amb tirassos
o arrossegadors i amb aigua.
El sistema de neteja amb pala enganxada al tractor és el que menys infraestructura
requereix, però cal tenir en compte la despesa de mà d’obra que comporta. És un
sistema majoritàriament utilitzat en petites estabulacions lliures amb jaç i amb un
disseny que no permet una major automatització.
En el cas d’estabulacions lliures amb cubicles s’ha estès molt l’ús dels tirassos, que
són uns dispositius mecànics, programables, que arrosseguen les dejeccions fins a
una fossa o femer.
El nombre de cops que s’accionaran al llarg del dia dependrà del nombre de vaques
presents a l’estabulació, essent un moment idoni per a accionar‐los quan es tanquen
les vaques a la sala d’espera abans d’iniciar la munyida, ja que així no es destorben
els animals i es redueix la contaminació, d’origen fecal, susceptible de penetrar a
través del canal del mugró, al llarg dels 30 minuts que transcorren després de la
munyida, fins que aquest es tanca completament.
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La neteja

Separació sòlids i líquids
Bassa de líquids
Fossa universal
Neteja amb aigua
El separador mecànic és un aparell accionat elèctricament, que succiona el material
present a la fossa i el fa passar al seu interior per un cilindre metàl∙lic de varetes, el
qual exerceix pressió sobre el material succionat, permetent que la fracció líquida
aflueixi per fora del cilindre i pugui ser recollida en una bassa annexa, mentre que la
part sòlida és retinguda a l’interior del cilindre fins que es produeix la seva expulsió
per la part posterior i es diposita en una pila.
La neteja amb aigua requereix que els passadissos tinguin pendent cap als sistemes
de recollida de les dejeccions, i que a la part superior dels mateixos s’hi col∙loqui un
dipòsit que acumuli un cert volum d’aigua i que permeti deixar‐la anar de cop. També
s’hi han de construir dues basses al final dels passadissos, una de recollida de l’aigua
i de les dejeccions i l’altra bassa, annexa a l’anterior, per poder decantar‐hi l’aigua, la
qual posteriorment es bombejarà al dipòsit, tancant‐ne així el circuit.
Els sistemes d’emmagatzematge són els femers i les fosses, essent normal el del
femer en les estabulacions lliures amb jaç de palla. No obstant, annexa al femer, es
construeix una fossa encarregada de recollir els sucs que percolen del femer (purins)
i les aigües blanques i verdes provinents de neteja de la instal∙lació de munyida.
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Organigrama Gestió Econòmica
Ingressos
Venda de Llet
Venda neta Animals
Variació inventari ramat
Altres ingressos..

Marge Brut (MB)

Marge Net (MN)

Benefici

Despeses Variables
Aliments Comprats
Cost Cultius
Variació inventari estocs
Sanitat i reproducció
Maquinària
Electricitat
Mà d’obra eventual
Altres

Despeses fixes
Mà d’obra fixa assalariada
Amortitzacions
Contribucions
Assegurances
Conservació Edificis
Reparació Maquinària
Seguretat Social Familiar
Arrendaments terres i locals
Interessos capitals pendents
Altres

Costos d’oportunitat
Terra
Capital
Mà d’obra familiar

La gestió econòmica és l’eina del maneig
Es basa en les dades de l’explotació, les despeses de l’any, els càlculs de costos, i
cada modalitat de gestió econòmica té el seu esquema
L’Observatori de la llet utilitza l’esquema empresarial amb les adaptacions fetes
arran de l’estudi de costos de les CCAA realitzat l’any 1998 (INIA i organismes
d’investigació de CCAA), a més de les adequacions al sector català
El Benefici empresarial és la diferencia entre els ingressos que provenen de l’activitat
“vaques de llet” i els costos.
Costos Variables: directament relacionats amb la producció de llet
Costos Fixos: directament relacionats amb l’estructura de l’explotació
Costos d’oportunitat: relacionats amb l’entorn, i són la valoració de la terra en
propietat, la valoració de la mà d’obra familiar i la valoració en interessos corrents
del capital invertit
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El benestar o el consum?

Sovint es confon el benestar amb el consum, i no per consumir més s’obté millor
benestar. En el cas de les vaques de llet, i la transformació que se’n fa en productes
lactis, és necessari que hi hagi consum, com en totes les activitats econòmiques, però
caldria dedicar‐se a la formació i a la divulgació de que en el menjar no s’ha de
consumir, s’ha de comprar amb rigor, amb l’objectiu de que cadascú sàpiga racionar
la seva dieta, la qual ha de ser equilibrada en nutrients i en pes.
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