Visita tècnica de l’Observatori de la llet a l’explotació de
vaques de llet CAL PADRÍ (Vallfogona de Balaguer)
(27 de desembre de 2007)
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Visita tècnica a l’explotació Cal Padrí
Cal Padrí és una explotació mitjana de vaques de llet, de la qual és titular
Jesús Rodriguez Salud, situada al terme municipal de Vallfogona de
Balaguer. Està registrada com una societat Cal Padrí SCP. L’avi Salud ja
tenia vaques de llet a l’any 1950.
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Introducció
Vallfogona de Balaguer és un poble on les explotacions de vaques de llet
són una de les seves característiques principals, i on el sistema d’explotació
és dels més intensius. Moltes explotacions, en el model actual, o en el
format previ a l’actual, es formaren arran d’un viatge a França, organitzat
pel Servei d’Extensió Agrària i realitzat a l’any 1976, en el qual la majoria
dels pares dels actuals ramaders foren acompanyats per l’especialista i
extensionista Ramon Trias Torrent.

Visió de l’àrea de la menjadora

Cal Padrí té una quota de 670.000 kg de llet, amb 80 vaques i 15 ha. de
superfície agrícola (de les qual 3 són de secà). La mà d’obra està composta
del titular i un assalariat (dues UTA en total). Està situada en una zona on
el lloguer de la terra de regadiu està al voltant de 780 €/ha i any.
Aquest any s’ha estrenat el cobert per a la menjadora i dos sitges, com a
millora substancial de l’explotació. La llet la lliura a la Cooperativa
Vallfogonina.
L’explotació de vaques de llet
El sistema de maneig és intensiu, sense gaires variacions de l’usual. Muny
dos cops al dia, si bé cal destacar que subministra la ració dos cops al dia
(mètode carro unifeed), i que té 4 abeuradors molt ben distribuïts al llarg
de l’explotació, de 3 m x 30 cm. Utilitza toro per a les repetidores. Algunes
vaques fan més de 40 litres al dia.
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La zona de repòs és una àrea empallada, amb ventiladors.

El ramat de vaques està estructurat en un 20% de primeres lactacions,
36% de segones, 14% de terceres, 14% de quartes, i la resta de 5 o més
lactacions. El nombre de parts per vaca, com a mitjana, és de 2,87.
La ració única per a les vaques en lactació es compon de 23 kg d’ensitjat de
blat de moro i 3 kg d’alfals deshidratat, com a part farratgera, i 8 kg de
bagàs de cervesa i 10 kg de barreja concentrada (cotó, tortó de soja, blat
de moro, com a ingredients principals).
La ració per a les vedelles de reposició es compon de 15 kg d’ensitjat de
triticale i 4 kg de palla.
La ració per a les eixutes és la mateixa que per a les vedelles a la qual s’hi
afegeix 1 kg de pinso i tenen festuca seca a disposició.
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Del cobert de la menjadora pengen els ruixadors d’aigua

Les instal·lacions per a la munyida són una sala de munyir espina de peix,
2x5, de DeLaval de l’any 1999, amb sala d’espera. És de línia baixa i
disposa de retiradors de munyidores.

Vista de la sala de munyir des de la zona d’espera.
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