Dades generals del viatge a Brescia, 26 a 30 de setembre de 2004
Explicacions del Director dels Serveis Agrícoles a Brescia
Carlo Invernitzi (Enginyer Agrònom)
Brescia capital 250.000 habitants, Brescia província 1.200.000 habitants. 140 km de llarg per 50 km
d’amplada. Tª hivern 0ºC. Totes les cases estan subministrades d’aigua calenta de la central elèctrica.
Delegació
Tasques:
Promoció productes
Finançament UE
Autorització productes fitosanitaris
Agroturisme, concessió d’autoritzacions, línies de finançament
Assessorament fiscal per compra de terres
Pla de gestió adobament, purins
Millora ambiental
El preu del terreny agrícola va des de 75.000 €/ha a 150.000 €/ha, hi ha una forta especulació. A l’any
1974 1.200€/ha compra, a l’any 2004 1.200€/ha lloguer i any. L’arrendament va de 750 a 1.100 €/ha i
any.
1.400.000 porcs, explotacions entre 2.000 i 10.000 caps
Per ha hi ha la limitació de producció de 4.000 kg de carn amb independència del tipus. Els porcs
s’engreixen fins els 170 kg, el producte principal és el prosciuto. La limitació fa que se’n produeixin fins
a 30 porcs/ha.
Hi ha 200 explotacions adscrites a agroturisme, que és un complement ja que per fer-ne cal ser empresari
agrícola en actiu, si no es fan 900h en feines agrícoles no poden tenir agroturisme. D’aquestes 200 21 han
rebut ajuda per adequar les instal·lacions per al turisme.
Hi ha vinya i olivera.
Hi ha 5 comunitats muntanyenques, dins el consorci forestal.
La llet es paga al voltant de 0,38€/litre, i el preu de la quota està sobre 0,75€/litre i a l’alça.
A causa del desacoblament a l’any 2006 es preveu una retirada del 30% d’explotacions, amb tendència a
fer explotacions més grans amb assalariats.
La quota està lligada a la terra, de manera que el màxim de producció és de 30.000 l/ha. Per conservar la
quota han de produir com a mínim el 70% de la quota.
Hi ha 160.000 vaques de llet, 1 milió de tones de quota. Les explotacions tenen, per aquesta causa,
suficient superfície agrícola. El 30% de la producció es destina a l’elaboració de grana-padano, que es
paga a 5,5€/kg després d’un mínim de 9 mesos de curació. L’Estat subvenciona l’emmagatzematge, ja
que la qualitat màxima s’assoleix als 18 mesos. Els altres formatges són el gorgonzola i el provolone.
El raigràs només se li dóna un aprofitament, a finals d’abril. Blat de moro com a únic cultiu, i
conjuntament amb el raigràs, també hi ha alfals, que s’aprofita enfaixat. Al blat de moro se li donen 5
regs, i la producció de farratge està al voltant de 60.000 kg/ha, i en gra s’assoleixen fins a 15.000 kg7ha
Hi ha una xarxa reticular d’aigua, des dels benedictins al segle XII que van eradicar el paludisme.
A 40 m treuen aigua, a un preu de entre 100 i 150€/any ha per al blat de moro.
Adobament del blat de moro: 150 u K 80 u P 400 u N sense càrrega ramadera. Amb càrrega ramadera N
180 u
Per tirar el fems (purins) es paguen 300€/ha
Les explotacions visitades tenen en comú un tractament de fems i purins molt acurat, igualment que les
escorrenties dels ensitjats. Tenen suficient superfície farratgera, i hi ha regadiu per a totes elles. Una

característica és que la majoria són explotacions familiars, i entre germans tenen contractes d’explotació
establerts. Per a més informació contactes amb Ramon Trias, Antoni Seguí.

Vitrina de productes de Brescia, a la delegació d’Agricultura

Carlo Invernizzi, delegat d’Agricultura a Brescia, Ramon Trias

Camp de Radica Brassica, típic nap de Brescia, per a consum humà

Canal de rec per a tota la província.

Típica trattoria

Preparant per anar a caçar ànecs

