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LLee  nniivveeaauu  ddee  pprroodduuccttiioonn  eesstt  rreessttéé  bboonn  eenn  jjuuiilllleett--aaooûûtt  mmaallggrréé  lleess  vvaagguueess  ddee  

cchhaalleeuurr  qquuii  oonntt  ppeerrttuurrbbéé  lleess  aanniimmaauuxx..  LLee  TTBB  ddééccrroocchhee  eenn  aaooûûtt,,  àà  sseeuulleemmeenntt  

3388,,22..CC’’eesstt  uunn  bboonn  iinnddiiccaatteeuurr  ddee  ll’’iinnggeessttiioonn  ddeess  aanniimmaauuxx,,  ddaannss  lleess  ttrroouuppeeaauuxx  ooùù  

llee  TTBB  eesstt  ffaaiibbllee  ((iinnfféérriieeuurr  àà    3388))  lleess  vvaacchheess  nnee  mmaannggeenntt  cceerrttaaiinneemmeenntt  ppaass  dduu  

ffoouurrrraaggee  àà  vvoolloonnttéé..  LLaa  sséécchheerreessssee  ss’’eesstt  bbiieenn  iinnssttaallllééee  ssuurr  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  dduu  

ddééppaarrtteemmeenntt,,  llee  ppââttuurraaggee  sseeuull  eesstt  iinnssuuffffiissaanntt  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  uunn  nniivveeaauu  ddee  

pprroodduuccttiioonn  ssaattiissffaaiissaanntt..  IIll  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  dd’’aappppoorrtteerr  uunn  ccoommpplléémmeenntt  eenn  

ffoouurrrraaggee  eett  eenn  ccoonncceennttrréé  ppoouurr  ggaarraannttiirr  lleess  ttaauuxx  eett  llaa  pprroodduuccttiivviittéé..  IIll  vvaauutt  mmiieeuuxx  

lliimmiitteerr  llaa  dduurrééee  ddee  ssoorrttiiee  ddeess  vvaacchheess  llaaiittiièèrreess  àà  44  ––  55  hheeuurreess  ppaarr  jjoouurr  ttaanntt  qquuee  llaa  

qquuaannttiittéé  dd’’hheerrbbee  ddiissppoonniibbllee  nn’’eesstt  ppaass  pplluuss  iimmppoorrttaannttee..  

  

LLeess  ttaauuxx  cceelllluullaaiirreess  oonntt  eexxpplloosséé  cceett  ééttéé,,  ééddiitteezz  llee  bbiillaann  ddee  vvoottrree  ttrroouuppeeaauu  eett  

ttrriieezz  lleess  aanniimmaauuxx  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurr  ssttaattuutt  ((ssaaiinnee,,  ddoouutteeuussee  oouu  iinnffeeccttééee))..  LLeess  

aanniimmaauuxx  dduurraabblleemmeenntt  iinnffeeccttééss  ddooiivveenntt  êêttrree  rrééffoorrmmééss  aauu  pplluuss  vviittee  ppoouurr  lliimmiitteerr  

lleess  rriissqquueess  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ccrrooiissééee..  

  

LLeess  cchhaannttiieerrss  dd’’eennssiillaaggee  ddee  mmaaïïss  oonntt  ddéémmaarrrréé,,  lleess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  hhééttéérrooggèènneess  

aauussssii  bbiieenn  eenn  rreennddeemmeenntt  qquu’’eenn  qquuaalliittéé..  IIll  eesstt  tteemmppss  ddee  rrééaalliisseerr  lleess  bbiillaannss  

ffoouurrrraaggeerrss  eett  ddee  ppllaanniiffiieerr  dd’’éévveennttuueellss  aacchhaattss  ddee  ffoouurrrraaggee..  PPoouurr  llee  mmaaïïss,,  eennssiillaaggee  

oouu  ééppiiss,,  llaa  rrééccoollttee  eesstt  eenn  ccoouurrss  ddaannss  lleess  zzoonneess  ddee  ppllaaiinnee,,  llaa  ddeemmaannddee  ddeevvrraaiitt  

êêttrree  ffoorrttee,,  rréésseerrvveezz  aauu  pplluuss  vviittee.. 

  

LLee  ccoouurrss  dduu  ssoojjaa  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  aattttrraaccttiiff,,  aavveecc  uunn  pprriixx  ddééppaarrtt  2255  ttoonnnneess  ddee  

ll’’oorrddrree  ddee  334400€€..  LLee  ccoollzzaa  àà  226600€€  ddééppaarrtt  nn’’eesstt  ppaass  ccoommppééttiittiiff,,  3355€€  ttrroopp  cchheerr..  LLeess  

ccéérrééaalleess  eett  llee  mmaaïïss  ggrraaiinn  ssoonntt  àà  ddeess  ttaarriiffss  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  éélleevvééss  qquuee  lleess  aannnnééeess  

pprrééccééddeenntteess,,  aauuttoouurr  ddee  221100  €€  lliivvrrééss..  IIll  ffaauuddrraa  rraaiissoonnnneerr  lleess  aappppoorrttss  eett  aaddaapptteerr  

llaa  ccoommpplléémmeennttaattiioonn  aauu  pprriixx  dduu  llaaiitt  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  llaa  mmaarrggee..  
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