
REDUIR LA PRODUCCIÓ DE LLET EN ÈPOCA DE CRISI 

En un article de PLM es donen uns quants consells als ramaders, productors de llet, per tal de reduir la 

producció ja que la situació del COVID-19 ha provocat una baixada considerable en el consum de llet i 

derivats, principalment en els establiments de restauració i bars.  

El principals consells són els següents, amb l’objectiu de reduir la producció i no comprometre la 

pròxima lactació: 

1. Reduir el nombre de vaques munyides 

Totes les que produeixin menys de 20 litres al dia. Assecades i alimentades amb una ració amb baixa 

densitat d'energia i rica en fibra per evitar una afecció que sigui perjudicial per a l'inici de la propera 

lactància. Allotjar-les de manera d'evitar contaminació mamària.  

2. Accelerar la reposició 

Vaques amb problemes, amb alt contingut recompte cel·lular, vaques més velles, problemes de peus, 

dificultat de prenyar, etc. 

3. Refer les racions 

Sobretot a les vaques de han passat ja 200 dies en lactació, limitar la ingesta de concentrat i emprar 

farratge de qualitat. 

PLM diu que si amb tot això no fos suficient:  

Es pot fer servir com a fertilitzant ja que " és molt ric en nitrogen, potassi i fòsfor molt disponibles” i “es 

pot usar per modificar cultius que requereixen nitrogen (blat de moro, cereals de primavera)” 

https://www.plm-magazine.com/actualites/reduire-sa-production-sans-penaliser-une-future-

reprise?sso=1591344853 

COMENTARI FINAL 

Aquí, des de fa molts anys, ens hem acostumat a donar la culpa a tercers, mai s’ha fet autocrítica. 

Tothom s’omple la boca parlant de sector lleter, com un tot harmònic de causes i efectes. De temps 

enrere s’han fet moltes taules sectorials, on més que discutir i acordar, es feien discursos polítics, de 

poca alçada; cadascú s’escoltava a sí mateix. 

Des del confinament de meitat de març s’ha convocat alguna taula sectorial de la llet? 

En una època com aquesta on apareix el COVID-19, del qual cap assistent
1
 a una taula sectorial en té la 

culpa de la seva incidència, hagués estat el moment ideal d’acordar una reducció parcial de la llet, tipus 

acordió, ja que a tots els implicava el mateix. I qui sap si havent arribat a un acord, aquest no hagués 

servit per encarar el problema del preu lligat al cost, també amb un sistema acordió. 

                                                                 
1
 Departament d’agricultura, indústria, ramaders, àrees de consum, etc. 
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