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VISITA EXPLOTACIÓ DE LLET (NORMANDES) 
 
Explotació “Les Tronchais”, a Irodouer. Tarda de 30.09.2003 
 
Dades de l’explotació 
 
70 URM 

41 vaques de llet (majoria normandes) 
48 vedelles que pareixen als 32 mesos 
12 vedells engreix que es venen a 34 mesos 

Superfície farratgera 

 36 ha dedicades per a la producció de llet i carn 
13 ha blat de moro per ensitjar (18 t MS/ha), a un cost de 539 €/ha (0,0299 
€/kg MS) 

  21 ha raigràs anglès, a un cost de 343 €/ha 
    2 ha prat natural (7 t MS/ha) 
 16 ha altres 
  13 ha blat 
    3 ha sense cultiu 
Quota 

176.865 litres al 5,06% de greix 
Mà d’obra 

1 UTH 
 
Dades producció i d’explotació 
 
Reproducció 

2,5 lactacions per vaca, essent la principal causa l’elevada reposició, un 35% són de 
primera lactació, ja què el valor de la vaca normanda per a carn és alt, obtenint – l’any 
2001- 746 € per vaca de reforma. 
Interval part-1a inseminació 89 dies, amb un 68% d’èxits 
 
Producció 

Llet venuda 201.025 l, a 0,372 €/l 
Taxa de greix 4,52% 
Taxa de proteïna 3,71% 
Vaques de desfeta 11, a 746 € 
Vedells de 8 dies, 19, a 243 € 
 
Alimentació 

De primers de novembre a finals de febrer, ensitjat de blat de moro com a part essencial 
de la ració, fins a 15 kg MS/vaca i dia 
De primers de març fins finals d’octubre, pastura, ensitjat de blat de moro, fenc – de juliol 
a novembre- de manera escalonada: per exemple a meitat de març, 4 kg MS herba 
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pasturada i 11 kg MS ensitjat de blat de moro, i els mesos de maig, juny i fins meitat de 
juliol, 10 kg MS pasturada i 5 kg MS ensitjat de blat de moro. Les vaques des de primers 
d’abril fins a primers d’octubre dormen fora de l’estabulació. De les dades subministrades 
a l’any 2001 va donar 686 kg de concentrat per vaca i 49 kg de CMV. Per vaca compta 28 
àrees de pastura.  
 
Dades econòmiques 
El cost alimentari del ramat equival al 21,3% del producte boví venut – llet i carn-, 
corresponent l’11% als farratges i la resta fins a 21,3 a concentrats. Dades de l’any 2001. 
Expressat per vaca de llet el cost alimentari és de 0,067 €/litre produït, repartint-se entre 
0,031 € per als farratges i 0,036 € per als concentrats per litre produït. 
 
L’any 2001 el producte brut fou de 120.413 € (0,598 €/l) dels quals quedà una renda de 
27.695 € (0,1377 €/l) (el 23% del producte brut). El MB (ingressos menys costos variables 
era de 78.268,45 € (0,3893 €/l). 
 

  
Dominique Alix explicant les característiques de l’explotació 
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Casa de l’explotació 
 

 
Maquinària, la resta és comuna 
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Ensitjat de blat de moro 
 

 
Zona de repòs pallada 
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Sala de munyir, línia baixa, 2x4, espina de peix 
 

 
Sortida per a les vaques a la sala de munyir 
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Fossa de fems 
 

 
Vedells engreix 
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Cap de Normanda 
 

 
Braguer de Normanda 
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Normanda 
 

 
Normanda 
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Pastura de Normandes 
 

 
Normanda vs Frisona  
   


