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MAS GENER 

L’explotació Mas Gener, a Riudellots de la Selva (Girona) té aproximadament 400 caps de boví 

lleter (285 UBM), dels quals 190 són vaques de llet. Els recursos farratgers provenen del 

conreu de 90 ha, entre pròpies i arrendades. La mà d’obra dedicada a l’activitat lletera és de 4 

UTA, de les quals 2 són familiars, Marc i Joaquim Xifra i Sala, els quals hi tenen dedicació total, 

el primer més especialitzat en vaques i el segon a cultius, si bé es reparteixen la feina, sobretot 

en les èpoques punta. Fan torns els caps de setmana i, a més, poden compaginar-se les 

vacances. El recolzament domèstic per a tota la mà d’obra el fa la seva mare, Sra. Maria Sala. 

ALGUNES DADES TÈCNIQUES I DE MANEIG 

Segons els titulars de l’explotació, la genètica – selecció animal – té com a objectiu tenir 

vaques funcionals, tant per al maneig en el robot com en la producció. L’estabulació lliure – 

nova des del 2008 – és de cubicles o llotges en la qual s’integren els dos robots. Tenen, 

igualment, en actiu la sala de munyir, espina de peix 2x8, per a les vaques no adaptades o amb 

problemes. 

 Detall de les llotges 
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Vaques ajagudes als cubicles 

Els principals cultius són el blat de moro (per ensitjar – 33 % MS – i pastone), el raigràs italià, 

que segons l’any li fan de 2 a 3 dalls, espaiats 5 setmanes, el primer dels quals el dediquen a 

ensitjat en bales (bala embolicada), el segon a ensitjat convencional – 33% MS – i el tercer 

l’assequen. També fan sorgo. 

  
Ensitjat de blat de moro 
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Ensitjat de raigràs 

 

Per a la munyida, integrats a l’estabulació, hi ha dos robots – va ser la primera explotació en 

posar-ne – tot i que continua en actiu la sala de munyir. 

  

Robot de munyida 

 

La producció anual està al voltant d’1.600.000 kg de llet (un 114% superior a la de l’any 20001), 

el nombre de vaques presents és d’aproximadament 190 (un 92% superior al de l’any 2000), i 

la producció per vaca present és de 8.824 kg a l’any (entre 12 i 13% superior a la de 2000). El 

creixement de l’explotació, dins de tot, és prou harmònic, l’any 2000 la càrrega ramadera – 

vaques de llet per ha de superfície farratgera – era d’1,98 i ara és de 2,11, amb cultius més 

específics per a l’alimentació. 

L’estructura de les vaques – paritats – és de 34% de primer part, 44% de segon i la resta (23%) 

de tres i més parts.  La reposició és del 34% i l’eliminació del 26%, anuals. 

El racionament es fa amb unifeed i la ració tendeix a ser la mateixa tot l’any. 

Els farratges de la ració són l’ensitjat de blat de moro i el de raigràs a parts iguals (15 kg en 

fresc de cadascun, variant segons disponibilitat d’un o altre) i el sec d’userda o alfals amb 2,5 

kg (comprat directament a explotacions). El pinso o mescla de l’unifeed complementa fins a 30 

                                                   
1 Dades d’una visita a finals de 1999 (José Luís Sanmartín) 
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kg de llet de mitjana, i al robot s’afegeix la resta – pinso granulat – segons la producció 

individual. 

Les vaques eixutes les treuen al prat, aconseguint, d’aquesta manera, un pre i post part sense 

problemes (bona condició corporal al part). 

 

Vaques eixutes al prat 

A l’apartat “GALERIES DE FOTOS” dins de les visites podem trobar la seqüència de fotos de 

dues visites (juny de 2008 i febrer 2014), fotos realitzades i seleccionades per José Luís 

Sanmartín. 

Per a més informació sobre l’explotació podeu visitar el web de la mateixa: 

www.masgenerholstein.com   

 

http://www.masgenerholstein.com/

