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LA PRODUCCIÓ DE POLLASTRES ECOLÒGICS
A SON TARÍ NOU

Carlos Llufriu i Cristina Arguimbau,  
pagesos de la finca.

Na Cristina i en Carlos, joves ciutadellencs, fa quatre anys van agafar el lloc Son Tarí Nou,
proper a Son Saura del sud, amb la intenció de posar en marxa una producció diferenciada. El
lloc duia 17 anys sense ús, per tant, quan varen entrar, les primeres tasques que es van haver de
realitzar van ser d'adequació de la finca, aixecar parets seques, recuperació d'espais per a poder
gestionar correctament  els  animals.  Després de dos anys van prendre la decisió d'obtenir  la
certificació d'agricultura ecològica i apostar per a la producció de pollastres.

La  idea  era  fer  un producte  diferenciat  i,  a  Menorca,  no hi  havia ningú que fes  pollastres
ecològics. La demanada d'aquest producte hi és i es volia entrar dins aquest nínxol de mercat.

Producció dels pollastres

Els pollets arriben a Son Tarí Nou amb 1 dia de vida des de Catalunya (com a màxim podrien
tenir 5 dies), i les 3-4 primeres setmanes estan a recer davall d'un llum que els fa calor. Llavors
els pollastres ja es traslladen a la tanca, on pasturen fins a les 10 setmanes. A Son Tarí hi ha dos
tipus de pollastres, els lavel roig i els sussex.

 La seva alimentació és a base de farina d'ordi, que es fa amb el gra de la pròpia finca, i pastura.
A més, quan no hi ha prou gra, es compra pinso ecològic. Primer es va començar a poc a poc, i
a mesura que s'anava veient que tenien sortida i que agradaven a la gent, van decidir posar més
pollets, i ara en tenen uns 400 de diferents edats.

Altres animals

A la finca també hi ha vaques, benes i cabres, gestionades de manera extensiva, de les quals es
vol aprofitar la llet, per a transformar-la i oferir altres productes, com llet fresca, quallada,...

Jornades de voluntariat

L'octubre de 2014, Son Tarí Nou va signar l'acord de custòdia agrària amb el GOB. Des de
llavors,  s'han  realitzat  2  jornades  de  voluntariat  agrari.  La  primera  va  ser  per  a  netejar  i
recuperar dos corrals tapats de vegetació per a la gestió dels pollastres i col·locar tela d'ombreig
a un galliner mòbil. La segona es va dedicar a desbrossar els voltants d'un aljub que després es
va  ambientalitzar,  instal·lant  una placa  solar  per  a  poar  automàticament  l'aigua  i  habilitant
rampes a les diferents piques, per evitar que els animals s'ofeguin. A més, també s'ha fet la
integració paisatgística d'un corral mòbil.

Dades de contacte i/o per a més informació:  

 Carlos Llufriu: 686 161 259

 Cristina Arguimbau: 620 021 698
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