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Visita tècnica a l’explotació Ramaderia González  
 
RAMADERIA GONZÀLEZ és una explotació de vaques de llet al terme 
municipal de Sucs (comarca del Segrià). La titularitat és compartida entre el 
pare Josep González, de 63 anys, i el fill Josep de 34 anys, i està registrada 
com a González Viladevay SL. 
 

 
Josep González, fill 
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Introducció 

 
En aquesta zona la majoria d’explotacions de vaques de llet tenen una 
història de 40 anys cap aquí. En aquest cas l’avi s’hi instal·là a l’any 1962 
amb 8 vaques. La primera reforma es va fer a l’any 1975, en època en que 
eren molt freqüents els viatges tècniques d’extensió agrària entre 
comarques, essent normal que els del Segrià anessin a les comarques 
gironines, com ara La Selva.  
 

 
Visió des de la granja, amb l’ensitjat de panotxes de blat de moro (pastone) 
 
Ramaderia González té una quota de 1.024.000 l de llet, aproximadament, 
amb un cens de 110 vaques i 70 vedelles de reposició. 
 
Té tres UTA de mà d’obra, dues de familiar i una assalariada.  
 
Disposa de 21 ha de superfície agrícola en propietat i 10 ha llogades, totes 
elles destinades a cultius farratgers per a les vaques. Totes de regadiu. 
D’elles 10 ha estan sembrades d’alfals, la resta entre cereals d’hivern (ordi i 
civada) destinats a ensitjar i el blat de moro, igualment per ensitjar. Alguns 
anys dedica la civada a fenc (civada en flor). 
 

L’explotació de vaques de llet 
 
El sistema de maneig és intensiu, sense gaires variacions de l’usual. 
L’explotació està en plena transformació, s’ha fet una nau nova amb 
cublicles i una canalització de fems cap un femer, també nou. Encara no 
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està habilitada, si bé ho preveu fer en els dies pròxims. De moment 
continuarà munyint a la sala actual. 
 

 
Sala de munyir, espina de peix amb 10 punts, línia alta amb mesuradors de vidre, i 
amb retiradors de munyidores. Cabal de la bomba 1.600 l/min. Instal·lació DeLaval. 
Sempre munyen dues persones, i s’hi dediquen 110 minuts per munyida. Polsadors 
electrònics de relació 70:30.  
 
La ració tipus unifeed la distribueix un cop al dia, i es compon de 5 kg 
d’alfals sec, 8 kg de pastone (ensitjat de les panotxes del blat de moro), 15 
kg d’ensitjat de blat de moro i 5 kg d’ensitjat cereal d’hivern (ordi i civada), 
a més de 7 kg de barreja concentrada (60% de blat de moro, 30% de tortó 
de soja i altres).  
 

  
Zona de cubicles a l’estabulació nova, a la separació entre cubicles no hi ha 
entrebancs, la qual cosa ha de facilitar els moviments de la vaca en entrar i sortir. 
 
La producció mitjana és de 10.351 l/vaca i any. La qualitat nutritiva de la 
llet està al voltant de 3,5 i 3,6% de greix i 3,2 de proteïna.  
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Per a les eixutes i vedelles la ració és de 10 kg d’ensitjat de cereals, 2 kg de 
pastone, i palla a discreció.  
 
Insemina ell mateix, i el nombre de parts per vaca, de mitjana, és de 2,28. 
La principal causa de reposició és la “fertilitat”, és a dir que les vaques “no 
queden”, essent un dels problemes manifestats pel ramader. En el ramat el 
37% de las vaques són de primera lactació, el 25% de segona, i la resta de 
tercera i més lactacions. Es fa un control de reproducció setmanal, amb 
diagnòstics a 40, 100 i 200 dies.  
 
A les vaques amb més de 60 dies després del part sense inseminació 
positiva, i a les de primera lactació amb més de 90 dies, se les programa 
amb prostaglandina. Igualment a les vedelles de més de 14 mesos.  
 
Pel que a fa al semen, utilitza, aproximadament, el 60% d’origen americà i 
canadenc i la resta europeu. 
 

 
Visió de l’estabulació antiga des de la nova 
 
 
 
 
 
 


