
Binialfús: una visita i unes reflexions 
 

Amb els alumnes de Sa Granja (Centre de Capacitació i Experiències Agràries de Maó) vam visitar 
una explotació de vaques de llet, petita però molt interessant. És la segona vegada que el grup 
de remugants, del qual en són membres el director del Centre, Antonio Allés, i en Joan 
Bustamante, visita aquesta explotació. 

 

Sebastià Capó, professors i alumnes 

Sebastià Capó fa 34 anys que és el pagès titular de Binialfús, l’amo. Als 16 anys va acabar la 
formació professional, precisament a Sa Granja.  

La superfície del lloc es de 62 ha, i en té 22 més llogades per a pastura.  La meitat de la superfície 
del lloc és grava on només hi pasturen. L’altre meitat està dedicada a sembres, cultius per a 
l’alimentació de les vaques de llet (frisones); 7 ha són de regadiu, de les quals 2 són d’alfals i la 
resta de raigràs. El primer dall va a bolles d’ensitjat, el segon i tercer s’aprofiten com herba seca 
(fenc) i el quart altre vegada a bolles. Rega cada quatre dies i ho fa els vespres. També hi 
pasturen, i disposa i fa servir! pastor elèctric, que podeu veure a la foto. 



 

Vaques pasturant, al fons fil ferro (pastor elèctric) 

La resta de sembrats és de raigràs i civada, mesclats o per separat. Disposa de maquinària per 
fer les bolles d’ensitjat. 

La producció per vaca en lactació a 305 dies està prop de 10.000 kg de llet, muny tot l’any, i la 
taxa de greix és de 3,5% i la de proteïna de 3,1%. No té problemes amb el maneig de la salut de 
les vaques. El màxim de pinso per vaca en lactació i dia és de 8 kg. 



 

Sala de munyir 

Les vaques són genèticament de primera qualitat i perfectament manejades. Ho podem veure 
a la foto. 



  
Vaques frisones  

 

Segons en Sebastià, quan va començar l’any 1976 el litre de llet es pagava a 7,5 PTA i el gasoil a 
3,5 PTA/litre. El 2019 la llet va a 0,30 € i el gasoil a 1 €. Les subvencions representaven el 25% 
del benefici i ara el 75%. 

Quantes vaques té aquesta explotació? Més o menys les que tenia quan va començar. En 
Sebastià no va dir que tot era perfecte, que no hi havia coses a millorar, que no s’hagués de 
cobrar el litre de llet millor que ara, el que va dir és que ha millorat, i molt, la conformació i la 
producció de les vaques, i que el nombre de vaques no pot ser superior a la potencialitat 
productiva dels cultius, i que el nombre de vaques està adaptat al maneig de pastura i a la 
superfície disponible amb cultius idonis, sense carregar d’adobs.  

El nombre de vaques és de 25 i 5 braves. No fa formatge. L’explotació està, sense cap dubte, ben 
controlada. 

 

 


