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La Ramaderia de Mallorca
BESTIA!) KOV1

V

P KU regla general, el bestiar bovi de Mallorca habita en les reduïdes zo-
nes humides. En fil res idiu hi solen haver Ics vaques de llei ; en els

terrenys empantanegats, les vaques de Cria.
Les vaques de llet que hi han a Mallorca són totes elles suïsses, ho

landeses i llurs mestices. Ultra les cries d'aquestes vaques i|"(l es queden
a La Illa, la població lletera es reforça per La Importació de vedells pro
vinents de les requeries de Barcelona.

L'explotació de la vaca lleter:i a Mallorca, malgrat els anys cpie fa
que es practica, constitueix una empresa verge, des del punl de vista de
l'experiència.

Eugassada mallorquina

l'el, vaquer mallorquí hi hauria d'haver un veritable Interès en ob-
servar els efectes d'aclimatació de les holandeses, suïsses i llurs rèspec
tives mestices. Aquesta observació haurts d'ésser complexe, comprenem
per exemple:

l.r Vaques de raça pura, holandeses i suïsses.
2." importades en In mateixa època del pals d'origen.
•'!.'• De La mateixa edat, conformació i de parescul genealògic.
'<••' Règim i condicions higièniques Igual per al ambdues races,
Aquesta observació feta Bolameni durani un any, bo tindria

que una valor relativa. L'aclimatació i L'adaptació perfecte a vegades triga



208 Agricultura

més d'un any B realitzar-se* És podria donar el cas 3e çpie en aquest
curt temps, una de les races hagués conduït s] procés d'adaptació, men-
tre L'altra estigués en curs. Per aquest motiu, l'observació s'hauria de
perllongar flns i quan [a perfecta adaptació sigues patrimoni de les ducs
races.

Es més; l'observació hauria de portar-se, de fer-se extensiva :a la
descendència. L'adaptació de la descendencia, o millor dit, la conser-
vació de (es propietats or iginàr ies m els descendents, probablement no"
fóra igual en ambdues races.

L'observació no tindria el mateix valor si les vaques procedissin unes
de Hiir país d'origen, O' de Catalunya, Aquestes últimes, es podria dir,e Hii

Semental de pura raça mallorquina

que ja són adaptades, sobretot si fes temps que siguessin fora de Suïssa
JJ d'Holanda, i majorment si les vaques en güestió signessin filles de Ca-
talunya.

lis podria formar un a l t re grup compost de vaques nascudes a Ma-
llorca, a pa r t i r de la segona generació, produïdes per selecció, és a dir,
engendrades dini re la mate ixa raça .

El tercer grup podr ia compondre vaques mestices suïsso-liolandeses,
<> siguin les filles de toro suís i de vaques holandeses, considerant en els
reproductors els següents ex t rems :

n) Genealogia.
b) Edat.
c) Conformació.
d) [gual temps de residència en la Illa.
El çpiarl grup podria, ésser la inversa del precedent, és a dir, creuant
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holandès-suis, seguini tes demés condicions t• <>r11 en e] grup anterior.
En aquestes dues experiències, s'hatiria de tenir en compte, que els

ureuaments de primera, generació, probablement, no serien [guals als de
Quarta, en la qual generació s'hauria oíbtingui quasi un total retorn a
la raça creuant.
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Semental de pura raça mallorquina

[ per últim un altre grup de mestissos pròpiament dits, o siguin pro-
ductes originaris de mestissos holandès-suïssos i suíff-holandesos.

En aquestes experiències s 'anotarien curosament, a més de les dudes
indicades, les quantitats i qualitats de la. llet, laj regularitat de secreció;
el temps de lactància; efecte-de l'alimentació en llurs diversos règims,
propensió a malalties, gastaments, esterilitat, duració de l'explotació, etc.

M. ROSSELL I VILA
Professor de Zootecnia

Si voleu saber de què more\n els vosttes caps de bestiar, escribiu als
Serveis de Havmderia (Carrer d'Urgell, 187, Barcelona), els quals us do
nnran de franc, les ¡usininàions per a TecoWkr les mostVás peft a l'anàlisi.
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