SANT FELIP
Visita feta amb els alumnes de Sa Granja el 9 de febrer de 2021
Introducció: Aquest lloc està situat al terme municipal de Ciutadella. S’explota
conjuntament amb Algaiarens i la Font Santa. En Francesc Font és el director tècnic de
l’empresa Agroassessors i s’encarrega de la direcció de l’explotació des de fa 5 anys.
Aquests tres llocs es dediquen a la producció de blat, carn, ous, oli i mel fent agricultura
regenerativa. No empren herbicides per combatre les males herbes i fan sembra directa
dels farratges per evitar l’erosió, millorar l’estructura del terreny i el nivell de matèria
orgànica. D’aquesta manera es pretén regenerar la terra solucionant els problemes deguts
al maneig convencional fet en el passat: Llaurant la terra s’allibera carboni a l’aire (pèrdua
de matèria orgànica) i la utilització de químics destrueix microbis (fong, bacteris i
protozous).
Sistema de tinença de la terra: La propietat explota directament les finques i té
contractada a l’empresa Agroassessors per fer la gestió.
Superfície: Els tres llocs junts són unes 1000 Ha de les quals 400 són de cultiu.
Cultius: Dediquen 29 Ha al cultiu de blat. Les varietats emprades són Xeixa i Florence
Aurora. Són varietats antigues amb un menor contingut de gluten que les varietats actuals
(1/3 aproximadament), una major alçada de la planta (1,20 m) i un sistema radicular més
profund. Tot això permet una major capacitat per tapar el sòl i poder combatre les males
herbes. El blat es sembra al desembre. Per preparar el terreny es fa una primera passada
de grada de disc a l’octubre i una segona al desembre. Després es fa la sembra. Quan el
blat té tres fulles es fa una passada amb una grada de pues a 12 km/hora per fer-les
vibrar i eliminar les males herbes. Com també s’eliminen algunes plantes de blat convé
augmentar la densitat de sembra un 15% (de 180-200 kg/Ha a 220-230 kg/Ha).

Cultiu de blat

També es dediquen unes 350 Ha a la pastura fent sembra directa.
Bestiar: Tenen 170 caps de bovins de raça menorquina, de les quals 85 són vaques.
Sempre estan amollades i es fa un maneig holístic de les pastures. Es dediquen a la
producció de carn, marca vermella menorquina. També tenen 50 gallines de raça brown
per la producció d’ous ecològics. Les gallines viuen a uns galliners mòbils (6 gallines/m2),
que es canvien cada 3-4 dies de lloc. El galliner funciona amb plaques solars, quan surt el
sol s’obre la porta del galliner i les gallines surten a l’exterior a picar insectes, plantes, ...
(alimentació omnívora). Quan es fa de nit les gallines tornen a entrar al galliner i es tanca
la porta quedant protegides de possibles depredadors. Dintre del galliner tenen els nius
per pondre els ous i les barres per poder dormir. L’alimentació es complementa amb pinso
ecològic.

Galliner mòbil

Ma d’obra: A l’explotació fan feina 5 persones.
Maquinària: Les eines que vam veure són la rascle de pues i la sembradora directa. La
rascle de pues és una eina formada per pues flexibles que treballen superficialment tot el
terreny, tant la línia de cultiu com l’entre línia (s’entén que la sembra s’ha fet amb una
sembradora de línies). Amb aquest sistema es pot arribar a controlar entre el 60 i 90% de
les males herbes. Per tenir èxit és important triar bé el moment fe fer la feina que
dependrà dels següents punts:
(vídeo explicatiu del IRTA en aquest enllaç: https://youtu.be/UflXFXC6cUc):
1. La mala herba:
1. Estadi: les males herbes han de tenir menys de dues fulles.
2. Tipologia: major eficàcia en males herbes anuals de fulla ampla.
3. Abundància de males herbes: a menor quantitat major èxit (60-90% de control)
2. Estadi del cultiu: es pot passar a partir d’un estadi del cultiu superior a dues fulles.
3. Estat del sòl: millor resultats en sòls poc humits i no compactats.
4. Climatologia: evitar desherbar amb previsió de pluja.
També es important calibrar bé la màquina. El rascle de pues té tres punts de calibratge.
1. Profunditat de treball: treballar a 2-3 cm de profunditat.
2. Inclinació de les pues: a més verticalitat, més agressivitat de treball.
3. Velocitat de treball: A estadis més gran del cultiu, es pot ser mes agressiu.

Rascle de pues

Màquina per fer sembra directa

Comentaris: En aquesta finca es practica un sistema d’explotació diferent del que es fa a
les finques tradicionals de Menorca. Està basat en l’agricultura regenerativa i l’aplicació de
tècniques com la permacultura, el maneig holístic i l’agricultura ecològica. Representa una
nova tendència que s’està implantant, des de fa uns anys, coincidint amb la compra de
finques per part de gent de fora de l’illa.

Alumnes del cicle formatiu: «Tècnic en Producció Agropecuària»

