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VISITA A UNA EXPLOTACIÓ DE VAQUES DE LLET: LA SAIRETA 
 
 
Introducció: L’Observatori de la llet realitza visites tècniques a les 
explotacions de vaques de llet, sobre les quals es fan reportatges que 
puguin servir per conèixer millor el sector, i sobretot els seus productors. A 
més a més, a través de l’Escola d’agrònoms de la UdL, els alumnes de 
l’assignatura Gestió d’explotacions de remugants, de la qual s’encarrega 
Antoni Seguí, visiten explotacions per aprendre a comunicar-se amb el 
ramader i tot el personal que hi treballa. Aspecte aquest, de vital interès per 
a l’estudiant, que forma part de l’assignatura i que en diem “Comunicació 
per a la innovació agrària”. L’explotació visitada a Vallfogona de 
Balaguer, com la majoria de la zona, és ideal per instruir-se de la mà del 
seu titular, Manolo Sarret Pons.  
 

 
Explotació: La Saireta (Vallfogona de Balaguer, la Noguera) 

 
 

 
 
Mà d’obra: És una explotació familiar, pare i fill (Roger) com a titulars, i 
una persona com a treballador fix.  
 
Característiques generals: L’any 1954 l’avi tenia 16 vaques, i l’any 1977 
passa al pare del titular actual. Visiten explotacions de França amb Ramon 
Trias (extensió agrària) i comença l’activitat lletera de caràcter intensiu amb 
base farratgera. L’any 1984 van sacrificar la majoria de les vaques per 
problemes de brucel·losis, en compren 32 vaques d’Itàlia i juntament amb 
13 vedelles de la casa reinicien l’activitat. L’any 2007 va fer instal·lacions 
noves, estabulació amb cubicles, amb coberta metàl·lica – un passadís 
central per a distribució del menjar amb dues files de menjadores, 
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cadascuna de les quals corresponen a dues zones de cubicles - neteja 
automàtica amb arrossegador, sala d’espera, sala de munyir i lleteria i 
oficines. A la part vella hi té les vaques eixutes i vedelles de reposició, a 
més dels magatzems. Té un carro unifeed, 3 tractors, un per a labors 
agrícoles, una per batre el fems i l’altre per a transport de mercaderies.  
 
Farratges i altres ingredients: Disposa de 32 ha en propietat i en lloga 
15. Els cultius principals són alfals, blat de moro, triticale i festuca. Compra 
el 60% de l’alfals en rama. Compra bagàs de cervesa, palla i concentrats. 
 
 

  
Fenc de festuca Ensitjat de blat de moro 

 
 

Racionament alimentari: Fa ració única que distribueix 2 cops al dia. 
 

Ingredient Kg/vaca 
i dia 

Alguna característica d’interès 

Ensitjat de blat de 
moro 

18  

Ensitjat de triticale 6  
Alfals rama 2,20  
Alfals deshidratat 2  
Palla 0,2  
Bagàs de cervesa 8  
Pinso concentrat 9 56% blat de moro, 24% soja 44, 11% 

glutenfeed, 4% greix, 2% bicarbonat, 3% 
corrector. 

Nucli proteic 2,80 Farina extracció soja, de colza, blat, tortó 
de gèrmens de blat de moro i oli vegetal 

   
És una ració 48:52 (F:C), de mitjana. 
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Les vaques i la munyida: Té 164 vaques. Fa 33 l/vaca munyida i dia. Sala 
de munyir paral·lel, sortida ràpida, 2x8 ampliable a 2x12; retiradors 
automàtics. El temps dedicat és de 2 hores per munyida. El protocol que 
segueix és el següent: massatge, neteja amb escuma desinfectant, neteja 
mugrons, munyir i segellar mugrons.  
 
Cada 15 dies fan el control reproductiu, miren les vaques als 25-35 dies 
d’haver parit. Inseminen a partir dels 60 dies. Si als 65 dies no han 
aparegut en zel natural, el provoquen artificialment. Té una mitjana de 2,23 
inseminacions per vaca prenyada. La fertilitat és del 52%, un 43% de les 
vaques són de primer part. L’edat productiva està en 2,16 anys/vaca 
present. L’interval entre parts és de 410 dies.  
 
Els toros que fa servir, majoritàriament, són canadencs i americans, i 
alguns de nacionals (d’Aberekin). 
 
Segueix un pla acurat de sanitat, amb vacunacions incloses. Els principals 
problemes són les mamitis, retencions de placenta i coixeses. Les vaques 
passen per un passadís on fan el bany de peus amb sulfat de coure i formol. 
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Entrada de les vaques a la sala  Sala de munyir 

  
Munyida Sortida 
 
L’allotjament i d’altres particularitats:  Disposa d’un sistema automàtic 
per recollir el fems, basat en 4 tirassos mecànics de cable que s’accionen 
cada 4 hores (6 cops per dia). Els tirassos arrosseguen les dejeccions fins a 
un canal, que també disposa d’un tiràs mecànic de pistó hidràulic d’una ala, 
que s’activa cada 8 hores i es desplaça perpendicularment a la nau 
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traslladant les dejeccions fins a la fossa de purins, d’uns 1.500 m3 de 
capacitat.  
 
Els cubicles, d’amplada i llargada adequats, disposen com a llit de 
matalassos individuals de làtex, de 3 cm de gruix i recoberts amb lona, i 
d’una capa superficial de palla trinxada que es renova cada setmana. Els 
cubicles es mantenen diàriament, matí i tarda. 

 

  
Arrossegador o tiràs  Canalització cap a la fossa 

  
Fossa final Passadís netejat 

 
 

  
Vaques als cubicles Foto de grup 

 
 
 
 
 


