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Explotació de vaques de llet a Caldes de Malavella (Girona)
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L’explotació Can Gimferrer Nou SCP a Caldes de Malavella (Girona) té una superfície farratgera
de 8 ha en regadiu, 112 caps de boví lleter (64 vaques de llet i 48 vedelles de reposició) amb
una quota de 585.050 kg de llet. La societat la formen Josep Barnés i Assumpció Moreno. L’any
1982 hi tenien 30 vaques i hi instal·laren la sala de munyir espina de peix 2x4, en funcionament
fins que al desembre de 2000 s’instal·là el robot de munyida, juntament amb la reforma de
l’estabulació amb cubicles. Un canvi substancial en la feina, del qual n’estan molt satisfets. De
cara a l’eliminació de les quotes no fa cap mena de suposició sobre el futur del sector, i de cara
a l’explotació, fa temps que els límits en superfície farratgera han marcat l’estructura de
l’explotació, i l’objectiu no ha passat per créixer sinó per la millora del benestar del ramader.

Vista general de les vaques als cubicles

ALGUNES DADES TÈCNIQUES I DE MANEIG

La reposició és al voltant del 24% i l’eliminació del 32%. El nombre mitjà de parts per vaca i
vida és de 2,5. La producció mitjana per vaca present i any és de 10.314 kg. L’estructura del
ramat, aproximadament, és de 30% vaques de primera lactació, 56% de segona i 14% de tres o
més lactacions.

Grup de remugants “Ramon Trias”
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Vaques seleccionades a partir de la recria, millorant la posició dels mugrons per a la munyida robotitzada

L’estabulació és lliure amb llotges (cubícles), amb un sistema de neteja amb tiràs que condueix
a la fossa de fems fluids d’una capacitat de 1.000 m3. La resta d’allotjaments són estabulacions
amb palla, que constitueixen l’antiga estabulació lliure de les vaques, on hi ha les eixutes i la
recria, situades en un nivell superior respecte on hi ha les vaques en l’actualitat. L’estabulació i
el robot per a la munyida es feren alhora, de manera que l’entrada i sortida al robot no
presentat cap dificultat a les vaques.

Estabulació oberta, passadís d’alimentació i de llotges
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Vaques als cubicles i al fons recria

Pati de recria

A la superfície farratgera hi fa doble cultiu en regadiu, el primer és una mescla de triticale,
veça, trèvol i raigràs, a la qual hi segueix el blat de moro. Els dos cultius, la mescla i el blat de
moro, els ensitja. Disposa d’una bassa emmagatzemadora-reguladora per al rec de 25.000.000
litres.

Detall ensitjat de blat de moro (30% MS)
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Pel que fa al racionament disposa d’un remolc barrejador unifeed, on hi mescla 20 kg d’ensitjat
de blat de moro, 3,5 kg de fenc d’alfals (comprat), 1,5 kg de palla i 10,5 kg de farinada (blat de
moro, soja, entre d’altres). Al robot hi subministra 3 kg de concentrat equilibrat per vaca i dia,
si bé a les que fan menys de 30 kg de llet les rebaixa la quantitat. La ració unifeed és per al
manteniment i 35 kg de llet i no la varia en tot l’any. L’ensitjat de la mescla de farratges el
subministra a la recria.

Vaques a la menjadora

Neteja automàtica del robot de munyida

Passadís d’alimentació i guia per al tiràs

Col·locació automàtica de mugroneres

A l’apartat “GALERIES DE FOTOS” dins de les visites podem trobar la seqüència de fotos de les
visites. Fotos realitzades per José Luís Sanmartín.
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