SON VIDAL DE GRANADA
Visita feta amb els alumnes de Sa Granja el 9 de febrer de 2021
Introducció: Aquest lloc està situat al terme municipal de Es Migjorn. En Jaume Coll Triay,
de 37 anys, és el l’amo des de fa sis anys. Antes, havia estat a Son Salobre amb son
pare i després a Barbatxí, ja de l’amo. Es va formar a Sa Granja i acabà els estudis el juny
del 2001 («Capatàs Agrícola: Cap d’Explotació»). Aquest lloc es dedica a la producció de
llet, la qual es entregada a la cooperativa Coinga..
Sistema tinença de sa terra: Societat Rural Menorquina (SRM).
Superfície: El lloc té 80 Ha, de les quals 45 Ha són cultivables però només 12 Ha
permeten les feines de la maquinaria per ensitjar o fer bales. La majoria del terreny es
troba en pendent (custjés) i s’aprofiten mitjançant la pastura. Tota la superfície agrícola
està destinada a la producció de farratges per les vaques. També menen 5 Ha llogades
als plans d’Alaior, una part la dediquen a fer gra de civada per ressembrar.
Cultius: La zona que es dedica a la producció de bales ensitjades i bales seques es
sembra amb una mescla de raigràs i civada. La resta, els custés, es sembren dos de cada
tres anys fent la següent rotació:
1. Any 1: raigràs i civada.
2. Any 2: civada, enclova i trèvol subterrani.
3. Any 3. enclova i trèvol subterrani.
La temporada passada van fer 340 bales d’ensitjat, 120 bales d’herba seca i 40 bales de
palla.

Bestiar: Està format per 43 vaques lleteres (3 són de raça de la reina i la resta de raça
frisona). No hi ha semental. Ell mateix insemina totes les vaques, aproximadament un
70% de llet i la resta de carn. Els parts estan agrupats entre finals d’agost i gener. També
hi ha 15 benes. Les vaques mengen uns 10 quilos de mescla de concentrats per vaca i
dia de lactació, repartits en quatre panxons (2 abans de munyir i 2 després).
Ma d’obra: A l’explotació fan feina l’amo, en Jaume, i madona, na Marga, que s’encarrega
també de tota la part administrativa.
Maquinaria: Està formada per un tractor Landini de 100 cv, un tractor-oruga Landini de 80
cv, un erx per cada tractor, un rulo, una abonadora-sembradora i una cuba de purins.
Totes les feines d’ensitjat les donen a fer a una empresa de serveis.

Edificacions agrícoles e instal·lacions: Les instal·lacions agrícoles son modernes, de l’any
2010 aproximadament. Consten de:
a) Estabulació amb cubicles per 48 vaques amb paisa a l’altre banda de la menjadora.
b) Sala de munyir (espina de peix) de 2 x 5 doble amb retiradors.
c) Neteja de fems amb arrobadera.
d) Fosa de purins.
e) Dipòsit per la recollida d’aigües pluvials.
f) Tanc de llet de 4200 litres.

Comentaris: La finca està situada a una zona de gran bellesa ambiental i es nota la feina
feta els darrers 6 anys recuperant terrenys per poder tornar-los a cultivar. La topografia del
terreny es molt sinuosa, i l’estat dels cultius denota l’adaptació d’en Jaume a la finca per
poder treure el màxim rendiment.

