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Explotació de vaques de llet a Es Mercadal (Menorca)

Visita Son Picart

SON PICART
Son Picart és una explotació agrícola i ramadera, lloc1, situada al terme municipal de Es
Mercadal, camí de Tramuntana. L’activitat principal és la vaca de llet. El pagès o l’amo2 del lloc
és el Sr. Sebastià Benejam, de 25 anys, un dels amos més joves de Menorca. Va fer formació
professional al Centre de Capacitació i Experiències Agràries de Menorca, Sa Granja, de 2007 a
2009. Ell i la seva dona formen el tàndem de l’explotació; Fa uns mesos van tenir el primer fill.
Té una superfície conreada de 120 ha i 61 vaques de llet i 14 vedelles de recria o braves.
L’objectiu són les 70 vaques de llet i 15 braves. L’any recent acabat, pel que fa a la quota, ha
fet una producció de 450.000 kg. Ja hi du 3 anys a l’explotació, el primer any hi havia 55 vaques
de llet. El cultiu per excel·lència és el raigràs.

Camp de raigràs, segat per ensitjar

ALGUNES DADES TÈCNIQUES I DE MANEIG
El règim alimentari és a base de pastura, i segons les èpoques pasturen el matí i el vespre les hi
dóna tallat, ja que disposa d’un remolc segador. A més de la pastura, a l’abril ensitja el raigràs.
Disposa de suficient farratge per a tot l’any, i assegurar-se per als anys de menys producció.
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Lloc en la terminologia menorquina
Amo: és el pagès del lloc i soci cultivador de la societat rural menorquina (SRM), sistema de parceria a mitges
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L’ensitjat el fan tipus rasa i també en bolles. Per fer les feines de ensitjat té la ajuda de son
pare i del sogre.

Pallissa

Mescla concentrada

La sala de munyir és una espina de peix 2x6, ben equipada, instal·lada fa 2 anys i mig, al mateix
temps que la resta de l’estabulació, formada per una menjadora coberta per a 70 vaques sense
cubicles, pallissa, fossa de purins, lleteria i despatx, per tal de tenir tots el papers ben ordenats.
Té un programa connectat a la sala de munyir que li permet saber la producció diària de cada
vaca. El tanc té una capacitat de 5.200 litres (recullen la llet cada 2 o 3 dies). Per munyir unes
60 vaques s’hi està una hora i mitja. El problema, segons diu Sebastià, és que la taxa de greix és
molt baixa.

Sala de munyir 2x6

Li formulen la ració per a 37-38 litres, i el consum de la mescla concentrada arriba, de mitjana,
al 9-10 kg per vaca i dia.
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Passadís d’alimentació i pallissa

A l’apartat “GALERIES DE FOTOS” dins de les visites podem trobar la seqüència de fotos de la
visita. Fotos realitzades per Antoni Seguí.
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