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Retoma do preço do leite
“ténue e residual” não
afasta clima de desânimo na
2018 tem de ser
lavoura apesar da qualidade um ano melhor para
a Agricultura Açoriana
dos animais a concurso
Editorial

Jorge Alberto
Serpa da Costa Rita

O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, reforçou a necessidade
de se aumentar o rendimento dos produtores “porque não vamos aguentar muito mais
tempo”. A expetativa é que as indústrias aumentem o preço do leite pago à produção,
que continua a ser o melhor do mundo e o mais mal pago da Europa, enquanto espera que
Governo Regional mantenha o pagamento dos 45 euros por vaca para ajudar a minimizar os
anos de crise no setor. Na inauguração do IV Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono,
Jorge Rita falou na excelência e qualidade que a produção tem vindo a aperfeiçoar
e que esteve bem patente durante o certame. Páginas 2e3

Presidente do Governo Regional
espera convergência progressiva
e constante da diferença do preço do
leite pago nos Açores
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E

stamos mais uma vez a finalizar um ano que não
foi bom para o setor agrícola regional, uma vez
que os rendimentos dos agricultores não foram o
que deveriam ter sido, como no caso do setor do
leite, onde a evolução positiva e consistente dos mercados
dos produtos lácteos internacionais, não se repercutiram
no preço de leite pago à produção duma forma justa, equilibrada e de acordo com as expectativas legitimas que os
produtores tinham.
O baixo rendimento dos agricultores é para a Associação Agrícola de São Miguel uma preocupação constante e que nos orienta na reivindicação séria e responsável que é feita, e não podemos concordar que os
agricultores sejam prejudicados face a outros setores
económicos, o que aliás, está bem demonstrado na última comunicação da Comissão Europeia sobre a nova
Politica Agrícola Comum, onde está evidente que os
rendimentos dos agricultores europeus, mesmo com a
inclusão dos pagamentos diretos, estão ainda muito
aquém dos salários na economia global, sendo esta realidade ainda mais acentuada no caso nacional e no caso
da região, atendendo às nossas especificidades, a desigualdade ainda será maior.
Esta é mais uma prova que as atuais ajudas aos agricultores europeus não são suficientes por ainda não permitirem equilibrar os rendimentos dos agricultores com
os restantes setores económicos, pelo que, a atividade
que o agricultor desenvolve no meio rural com vantagens
económicas, sociais e ambientais para a sociedade, ainda
não está devidamente compensada.
O Governo dos Açores não pode alhear-se desta realidade
e tem de tomar as medidas adequadas capazes de minorar
esta situação, nomeadamente, cumprindo os compromissos
assumidos com os agricultores e suas organizações, mas, perante o plano e orçamento apresentado, existem somente
boas intenções, porque os meios financeiros alocados ao
setor agrícola, são escassos e dificilmente serão capazes de
satisfazer as necessidades.
Os agricultores Açorianos estão habituados às dificuldades que têm atravessado o setor agrícola ao longo do
tempo e só com a sua resiliência, querer e vontade em
acreditar num futuro melhor, é que tem sido possível, ultrapassar os obstáculos que surgem pela frente.
Neste período natalício e de final de ano renovam-se as
expetativas e aguarda-se que 2018 seja um ano melhor,
capaz de responder aos anseios e desejos de todos.
Desejamos a todos os associados e suas famílias um feliz natal e um próspero ano novo.

2 Agricultor 2000
DEZEMBRO DE 2017

Retoma do preço do leite
“ténue e residual” não afasta clima
de desânimo na lavoura apesar da
qualidade dos animais a concurso
>> O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, reforçou a necessidade
de se aumentar o rendimento dos produtores "porque não vamos aguentar muito mais tempo".
A expetativa é que as indústrias aumentem o preço do leite pago à produção, que continua a ser
o melhor do mundo e o mais mal pago da Europa, enquanto espera que Governo Regional mantenha
o pagamento dos 45 euros por vaca para ajudar a minimizar os anos de crise no setor.
Na inauguração do IV Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono, Jorge Rita falou na excelência
e qualidade que a produção tem vindo a aperfeiçoar e que esteve bem patente durante o certame

N

a inauguração do IV
Concurso Micaelense Holstein Frísia de
Outono, o Presidente da Associação Agrícola de
São Miguel voltou a lembrar
que "há muito desânimo na lavoura" devido às dificuldades
que se sentem atualmente na
produção de leite.
Jorge Rita voltou a lembrar
que foram decisões políticas
"que não têm nada a ver com os
agricultores" que colocaram a lavoura na situação delicada que
vive nos dias de hoje. Primeiro a
abolição das quotas leiteiras, depois o embargo russo, o excesso
de produção a nível mundial, a
retração do consumo em mer-

cado emergentes e também "os
fundamentalistas anti-produtos
lácteos" que têm tido voz contrária
aos benefícios do leite. Isto, disse
Jorge Rita, "quando toda a gente
sabe que não há produto alimentar
tão completo como o leite".
São essas situações que fizeram
"com que as descidas do preço do
leite, do rendimento dos agricultores por esta via, fossem bastante acentuadas ao longo dos últimos
anos. Estamos a falar de médias,
nos Açores, na ordem dos 10 cêntimos. E as subidas têm sido ténues
e residuais", afirmou Jorge Rita.
O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel declarou
que nos Açores a média de subidas
é de dois cêntimos, muito aquém

das expetativas de retomas do
preço do leite que "até hoje não
existiram". Foi por isso que Jorge
Rita manifestou que enquanto
produtor e enquanto representante dos produtores "mesmo com o
que se apregoa que se faz na região, onde o governo regional disponibiliza e anuncia apoios para
promoção dos produtos, para as
feiras, para a inovação, para as
indústrias poderem procurar novos mercados, constrange-me que
o melhor leite do mundo seja o
mais mal pago da Europa, e os produtores não podem ficar satisfeitos com tantos anúncios e com as
indústrias a pagar o preço do leite
da forma como pagam", reforça
Jorge Rita.

“Constrange-me muito sinceramente
como produtor, ver que com tudo o que
é feito na região, para as indústrias
potenciarem a procura de novos mercados,
melhorar os preços, o melhor leite do mundo
seja o mais mal pago da Europa”
Na inauguração do IV Concurso Micaelense Holstein Frísia de
Outono, organizado pela Associação Agrícola de São Miguel,
Jorge Rita pediu novamente que
a situação se inverta "porque não
vamos aguentar muito mais tempo. É importante que se saiba que
os agricultores têm dificuldades. E
não somos pedintes, os agricultores reivindicam aquilo que têm direito como todos os setores fazem.
Quando está bem, estamos cá para o dizer, e o governo tem feito coi-

sas positivas, mas quando não atua
corretamente, somos os primeiros
a apontar as deficiências".
Porque o rendimento dos produtores de leite "está a um nível
bastante baixo", a reivindicação é
que as indústrias aumentem o
preço do leite e possam ser competitivas no mercado. "Mas isso
não compete aos produtores, aos
produtores compete-lhes produzir com qualidade, e alguns são
confrontados com a imposição de
algumas indústrias de terem de
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“O rendimento dos produtores de leite,
neste momento, está a um nível bastante
baixo. É preciso inverter, e rapidamente
as indústrias têm de aumentar o preço do
leite, têm de ser competitivas no mercado.
Mas isso não compete aos produtores”

“Alguns dos pagamentos em
atraso aos produtores que estão
calendarizados deveriam
ser feitos até ao final do ano”
reduzir a sua produção, que é
uma situação dramática", explicou Jorge Rita.
Além da questão do baixo preço
do leite pago à produção, Jorge Rita enumerou outras questões que
dependem do governo regional "e
que têm a ver essencialmente com
pagamentos". Pagamentos que
estão calendarizados e alguns deles que os produtores pretendem
ver cumpridos até ao final do ano.
"Podemos não concordar, mas
percebemos que alguns poderão
ser adiados, mas era importante
para a lavoura ter alguma tranquilidade em relação a essa matéria
porque são ajudas já anunciadas e
que são imprescindíveis para o
equilíbrio financeiro das explorações", afirmou Jorge Rita.

Nomeadamente a questão do
pagamento de 45 euros de ajuda
por cada vaca que "foi anunciada
com um pressuposto que podia
ser por dois anos, que era a expetativa legítima que tínhamos da
retoma do preço do leite, mas não
existiu a retoma que todos

queríamos, porque as melhorias
são ainda ténues e residuais. É
uma reivindicação de elementar
justiça, que os 45 euros se mantenham para São Miguel, Terceira e para todas as outras ilhas que
sofreram com a crise do setor leiteiro", explicou.

“O leite é o melhor produto alimentar
que se pode ter porque tem tantas variáveis
e tanta riqueza nos seus conteúdos
que servem para alimentar o mundo de
todas as formas. Não há produto alimentar
tão completo como o leite”

“É uma reivindicação de elementar
justiça, que os 45 euros se mantenham
para São Miguel, Terceira e para
todas as outras ilhas que sofreram
com a crise do setor leiteiro”
A propósito do IV Concurso
Micaelense Holstein Frísia de
Outono, o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel
afirmou tratar-se de uma oportunidade de ver o que lavradores,
criadores e produtores de leite
"sabem fazer bem, para além da
excelência do seu produto final
que é o leite. Excelência da
criação e da genética que pode
ombrear com qualquer melhoramento que possa ser feito a nível
internacional". Jorge Rita lembrou que esse melhoramento
também se tem feito com a grande
apetência dos agricultores e o governo regional tem também disponibilizado meios e apoios para
que isso aconteça, "e temos consciência que por vivermos em ilhas
em que a produção de leite tem um
impacto muito grande na nossa
economia, todos deveríamos trabalhar em prol da qualidade".
Apesar da qualidade dos animais que tem sido possível garantir através do estatuto sanitário, a
exportação de genética "ainda é residual para os nossos objetivos e

expetativas", já que esta pode vir
a ser uma forma de rentabilizar
investimentos e capitalizar o trabalho feito nas explorações no
melhoramento genético. Existem ainda algumas barreiras,
nomeadamente dos transportes,
"que dificultam a competitividade na exportação, não só dos lacticínios e da carne, mas também
para a genética".
Neste sentido, Jorge Rita afirmou que "o governo tem essa
consciência e o trabalho está a
ser feito em termos de reivindicação na União Europeia", já que
os transportes têm de ter outro
tipo de apoios "ao nível do que se
exporta, para que possamos ser
muito mais competitivos, nomeadamente para as pequenas exportações que existem em muitas das ilhas".
Com esperança que as expetativas da produção sejam satisfeitas "e que no próximo concurso
possamos fazer um discurso um
pouco melhor", concluiu o Presidente da Associação Agrícola de
São Miguel.
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Presidente
do Governo Regional
espera convergência
progressiva e
constante da diferença
do preço do leite pago
nos Açores
>> Na inauguração do IV Concurso Micaelense Holstein
Frísia de Outono, o Presidente do Governo Regional
reconheceu que existe um grande diferencial do preço do
leite pago à produção nos Açores e o que é pago no resto
do país e da Europa. Neste sentido, Vasco Cordeiro espera
que se haja uma trajetória de convergência que permita
uma produção ser mais competitiva e rentável.
O Presidente do Governo Regional deixou alguns
exemplos de medidas postas em prática pelo executivo
nos últimos anos e indicou que o Plano e Orçamento
para 2018 pretende ser um instrumento para garantir
estabilidade ao setor agrícola, orientando as verbas afetas
ao investimento para a modernização e reestruturação
da estrutura produtiva

O

Presidente do Governo
Regional, Vasco Cordeiro, marcou presença
na inauguração do IV
Concurso Micaelense Holstein
Frísia de Outono onde elogiou "os
bons exemplos de um setor que
nunca baixou os braços, que soube
sempre responder aos diversos desafios, com que tem sido confrontado e, mesmo em tempos de
maiores desafios, de maiores dificuldades e maiores tormentas, tem
sido capaz de contribuir para o desenvolvimento da nossa região".
Desafios que ainda falta serem
vencidos, nomeadamente os que
têm a ver com o preço do leite pago à produção "que, apesar de já
ter verificado aumentos recentes,
ainda regista um grande diferencial para os preços praticados no
resto do país e na Europa". Neste
sentido, o Governo espera que "a

diferença do preço do leite pago nos
Açores faça uma trajetória de convergência progressiva e constante
permitindo, por essa via, à produção ser cada vez mais competitiva e mais rentável".
Vasco Cordeiro reforçou convicção no futuro do setor agrícola
da região, assente em "dados concretos e objetivos", nomeadamente
através de várias verbas disponibilizadas pelo executivo. Através do
PRORURAL+, foram aprovados 77
projetos para novas explorações de
jovens agricultores no montante de
apoio público superior a 3 milhões
de euros, prevendo-se no próximo
mês a aprovação de mais 92 projetos no valor de 5 milhões de euros
de apoio ao investimento na modernização das explorações agrícolas e permitindo a instalação de
mais 13 jovens agricultores.
Vasco Cordeiro reiterou "a ga-

rantia do Governo dos Açores de
que até ao limite das suas competências e até ao limite dos recursos disponíveis, apoia e apoiará a
agricultura açoriana", através de
medidas e políticas concretas, "como foi bem visível no período mais
difícil que recentemente passámos
e como fazemos agora quando já se
notam sinais positivos no setor apesar de alguns ainda ténues".
Medidas concretas que passaram pelo adiantamento a cerca de
15 mil agricultores da nossa região,
cerca de 55 milhões de euros relativos às ajudas no âmbito do POSEI
e do PRORURAL+. "Lançámos
mão dos mecanismos que nos são
permitidos pelos regulamentos comunitários, avançando com a disponibilização no prazo mais rápido
possível e um montante significativo e ajudas comunitárias, fundamental para a liquidez das explo-

“O que o governo espera é que a diferença
do preço do leite pago nos Açores
faça uma trajetória de convergência
progressiva e constante permitindo,
por essa via, à produção ser cada
vez mais competitiva e mais rentável”
rações e ajudando também a fortalecer a nossa agricultura", referiu
Vasco Cordeiro que acrescentou
que ao nível do PROAMAF, este
ano, já foram pagos mais de 1
milhão de euros. Além disso, no que
se refere ao programa SAFIAGRI
III foram já pagos 1,2 milhões de
euros, "tendo nós consciência que
há valores por pagar e que estamos
a trabalhar para o fazer o mais rapidamente possível".
O Presidente do Governo Regional falou ainda no processo negocial, desenvolvido em colaboração
com a Federação Agrícola dos Açores, que pretendeu minimizar os
efeitos do rateio verificados no pré-

mio ao abate, de criar mecanismos
de informação que dê aos agricultores a previsibilidade para a gestão
das suas explorações, no que tem a
ver com a componente de produção
de carne. "Um rateio que foi reduzido de 18% para menos de 10%
com um apoio de verbas regionais
de 1,4 milhões de euros e que estimamos pagar no início do próximo
ano", referiu Vasco Cordeiro.
A este nível, também com a Federação Agrícola dos Açores foi
concluída uma revisão à proposta
de regulamento do POSEI para
2018, que está em apreciação na
Comissão Europeia. "Com a dotação orçamental disponível e com
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“Esta capacidade de resistência pode ser
aferida pelo facto de não se ter verificado
nos anos mais recentes qualquer abandono
em massa por razões de viabilidade
económico-financeira desta atividade,
mas sim um contínuo e sereno processo
de reestruturação do setor
e de redimensionamento das explorações”
o crescimento das produções que
se têm verificado, julgo importante deixar uma palavra de reconhecimento e enaltecimento à solução
de equilíbrio que foi possível encontrar quanto à melhor distribuição de verbas pelas diferentes
ajudas correspondente às prioridades de desenvolvimento do setor
agrícola", afirmou.
Na inauguração do IV Concurso
Micaelense Holstein Frísia de Outono, organizado pela Associação
Agrícola de São Miguel, Vasco Cordeiro lembrou que o Plano e Orçamento para 2018 pretende ser "um
instrumento para garantir estabilidade ao setor agrícola, orientando
as verbas afetas ao investimento para a modernização e reestruturação
da estrutura produtiva, que terá um
impacto direto na competitividade
das explorações e no rendimento
dos agricultores. Aumentar o rendimento das produções agrícolas, reduzir a dependência da região relativamente ao exterior, e estimular o
incremento das exportações das fileiras agro-alimentar e agro-florestal são objetivos do governo a que esses documentos dão resposta".
Vasco Cordeiro referiu que na última legislatura foram realizados investimentos avultados em caminhos, abastecimento de água e eletrificação de explorações em todas as
ilhas, que pretende sejam reforçados no próximo ano, uma vez que a

dotação do Orçamento disponível
para esta área específica das infraestruturas, mais do que duplica passando de 3 milhões de euros em
2017 para 6,6 milhões em 2018.
"No próximo ano, vamos
também continuar a trabalhar para modernizar as fileiras do leite e
da carne, num trabalho conjunto
que tem preocupações de orientação estratégica e valorização do
produto, que são pilares essenciais
da competitividade agropecuária
regional", garantiu ao assegurar
que o Centro Açoriano do Leite e
Lacticínios vai vai encomendar a
uma entidade internacionalmente
reconhecida um estudo comparativo entre o leite produzido nos
Açores e o leite nacional e internacional. "Será mais um passo rumo
a uma melhor e mais objetiva caracterização comparativa do leite
açoriano, podendo contribuir como suporte objetivo e independente de futuras campanhas de marketing em que se pretenda destacar
as características diferenciadoras
do leite açoriano", disse.
Além disso, está já em curso
com as indústrias o reconhecimento da qualidade da manteiga
dos Açores através dos estatutos de
Denominação de Origem Protegida ou de Indicação Geográfica
Protegida. "Este conjunto de iniciativas visa contribuir para uma
maior valorização do leite e conse-

“Entendemos que a situação presente
deve, também, levar-nos a direcionar verbas
que estejam disponíveis para o reforço
da capacidade estrutural da nossa
agricultura, para aumentar a sua
competitividade e, por conseguinte,
aumentar o rendimento dos agricultores”
quentemente para o reforço do
rendimento de toda a fileira", afirmou Vasco Cordeiro.
Destacando que os últimos tempos não foram fáceis para a agricultura açoriana, e para a produção de
leite em particular, "que nos puseram à prova a capacidade de resistência de um setor que se tem
mostrado forte num dos momentos
mais difíceis da sua história".
Uma capacidade de resistência

que Vasco Cordeiro aferiu "por não
se ter verificado nos anos mais recentes qualquer abandono em
massa por razões de viabilidade
económico-financeira desta atividade, mas sim um contínuo e sereno processo de reestruturação do
setor e de redimensionamento das
explorações". Mas reconheceu que
ainda há desafios para vencer, no
entanto, deixou claro que "a
questão dos 45 euros por vaca co-

rrespondeu a um compromisso
integralmente cumprido e não
está em falta, esse compromisso
que foi assumido e pago para os
anos de 2015 e 2016 teve a ver
com o período pior desta crise. Tomamos nota e registamos aquela
que é uma pretensão das entidades representativas deste setor
para a reposição deste apoio".
Mas entendeu que a situação
atual implica direcionar verbas
que estejam disponíveis "para o reforço da capacidade estrutural da
nossa agricultura para aumentar a
sua competitividade e por conseguinte poder gerar este rendimento. Provavelmente neste aspeto
não estaremos de acordo como
noutros. Entendemos que este é
um contributo válido e muito importante e não é seguramente o fato de podermos não estar de acordo que menoriza o contributo que
as instituições representativas do
setor, caso da Associação Agrícola,
dão para a definição e implementação da estratégia que seguimos".
O Presidente do Governo Regional deu a garantia que o executivo continua pronto, empenhado e disponível para este diálogo.
"Saliento o mérito, o trabalho e os
resultados que esse diálogo já permitiu e continuamos prontos e
disponíveis para esse trabalho
concreto e objetivo de até ao limite das nossas competências, até ao
limite dos nossos recursos mobilizarmos todas essas componentes
para ajudar os nossos agricultores
a terem sucesso na sua atividade
e nas suas explorações", explicou.
Concluindo, Vasco Cordeiro
lembrou que a importância da
agricultura nos Açores é uma
componente essencial numa estratégia de desenvolvimento que
tem "uma relação genética e umbilical" com o setor emergente do
turismo. "Ainda bem que temos
cada vez mais turistas para consumir cada vez mais leite, queijo
e manteiga, e ainda bem que temos uma agricultura que faz das
nossas paisagens, dos produtos
que produzimos um elemento essencial de atração e de atratividade da nossa região", concluiu reforçando a qualidade da agricultura regional.
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Como aumentar a sobrevivência das
vitelas durante o 1º mês de vida
O

primeiro mês de vida
das vitelas constitui
uma altura de grande
vulnerabilidade requerendo por isso cuidados especiais.
A mortalidade infantil elevada
traduz má qualidade do maneio e
cuidados sanitários deficitários.
A mortalidade de vitelas acarreta perdas económicas avultadas. A perda de animais de elevado potencial genético e a dificuldade na reposição dos efetivos,
implica manter na exploração animais que em condições normais
seriam refugados, por produzirem
em quantidade e qualidade inferior à média da exploração.
Assim todos os intervenientes
ligados ao sector agrícola têm um
papel preponderante na saúde e
sobrevivência das vitelas. Este papel começa logo na altura da inseminação artificial ou cobrição,
com a escolha de um reprodutor
que, para além de manter e acrescentar à futura vaca aquilo que se
pretende, deve contribuir para
originar partos fáceis ou crias pequenas. Crias grandes e partos
difíceis são responsáveis por prejuízos elevados, incluindo morte
da cria por asfixia, perda das vacas
por acidentes com o parto (morte,
paresias, roturas vulvovaginais,
vaginites e infertilidade).
O produtor deve reunir condições para que o parto decorra
com normalidade, proporcionando uma alimentação equilibrada no período seco, evitar situações de excesso ou de escassez, de forma que vaca apresente
boa condição corporal no momento do parto
Os locais de parto devem ser
limpos e confortáveis, quer se tratem de maternidades em explorações estabuladas, ou na pastagem. É conveniente que se estabeleça sempre o contato visual da
parturiente com o restante grupo.
O stress causado pelo parto, pela
separação e ausência de contato
visual, prolonga o trabalho de parto, aumentando o risco de mortes
dos vitelos por asfixia, aumento de
retenções placentárias e baixa
imunidade.
No pré-parto a vigilância deve
ser regular, feita quer pelo produtor, ou então por meios alternativos (câmaras de filmagem e outros dispositivos eletrónicos ligados ao telemóvel do tratador). O
tratador deve assistir ao parto
sempre que possível, para garantir a viabilidade do vitelo, a saúde
e a atividade reprodutiva futura
da vaca, prestando auxílio apenas
quando necessário (deixar as
forças da natureza atuarem). Se
tiver de o fazer, deve usar luvas, lavar e desinfetar a vulva e zonas adjacentes. Se for necessário exercer

alguma tração (manual ou mecânica), esta deve ser feita de forma moderada e quando se aperceber que a
situação é complexa, deve recorrer
à ajuda do veterinário.
Logo após o nascimento devem
ser prestados cuidados imediatos
ao recém-nascido. Desde logo avaliar a sua vitalidade, desobstruir
as narinas, estimular a respiração
(usando uma pregana nas narinas
ou então entornar um pouco de
água na cabeça), secar o vitelo manualmente usando um saco de sarapilheira, palha ou preferencialmente deixar a mãe lamber o vitelo. Colocar o vitelo num local
cómodo com cama seca e limpa,
desinfetar o cordão umbilical
usando para o efeito betadine ou
produtos de utilização específica. O
desinfetante deve ser injetado para
o interior do cordão umbilical e depois pulverizar as zonas adjacentes. Este procedimento deve repetir-se 3 a 4 dias até o umbigo secar
por desidratação.
De seguida o vitelo deve ser
transferido de preferência para um
cubículo individual, ou então para
pequenos parques limpos e sempre
com luz natural. Se forem mantidos
na pastagem, os locais devem estar
os mais secos e limpos quanto
possível. De seguida é fornecido a
primeira toma de colostro (encolostramento). O encolostramentro
é um dos momentos mais importantes da vida do vitelo condicio-

nando todo o seu desempenho produtivo futuro. É através do encolostramento que a mãe transmite de
forma passiva uma parte da sua
imunidade.
O vitelo só começa a produzir anticorpos a partir dos 15 dias de vida e
só atinge a imunocompetência por
volta dos 3 ou 4 meses. O colostro
é rico em imunoglobulinas e são
estas que vão garantir a imunidade do vitelo. Contudo a parede intestinal só está permeável à passagem destas imunoglobulinas durante as primeiras 24 horas. À
medida que o tempo vai passando,
esta permeabilidade vai reduzido
sendo de 50% às 6 horas, e de 0%
às 24 horas após o nascimento. Sendo assim a primeira toma de colostro deve acontecer o mais rápido possível, de preferência dentro
das primeiras 4 horas.O colostro é
rico em imunoglobulinas (Igs). A
IgG, a que está em maior concentração no colostro passa diretamente do sangue da mãe para o colostro,
sendo responsável no vitelo pela
imunidade sistémica, enquanto as
IgA e IgM são produzidas no próprio úbere e são responsáveis pela
imunidade local (intestino).
Para que a imunidade seja transmitida é necessário que o colostro
tenha qualidade. A qualidade do colostro depende da sua concentração
em imunoglobulinas (deve ser igual
ou superior a 50 gr/litro), da higiene, da carga bacteriana (evitar co-

lostros conspurcados com sangue,
fezes e estrume, porque como a parede intestinal está permeável às
imunoglobulinas também está permeável a bactérias).
A avaliação da qualidade do colostro, pode ser feita quer através da
medição da sua densidade ou concentração em imunoglobulinas. A
densidade é determinada usando o
colostrômetro. Quanto maior a
densidade, maior a concentração de
Igs e melhor é a sua qualidade. Pretende-se colostro com densidade
superior a 1050. A concentração de
Igs é determinada usando para o
efeito o refratómetro. Este mede a
concentração de Igs.
Contudo, vacas com problemas
de imunidade, mal alimentadas e
com doenças crónicas não produzem colostro de qualidade, pelo
que é necessário procurar alternativas. Sugere-se que o lavrador
aproveite o colostro que sobra das
vacas que o produzem com qualidade, guardando-o para depois
fornecer aquelas vitelas cujas mães
não o produzem com qualidade, ou
que simplesmente não o produziram. Podem ser criados bancos de
colostro.
Neste caso o colostro pode ser refrigerado (validade de 7 dias) ou
congelado (validade de 6 meses). A
congelação deve ser feita em doses
individuais, em embalagens com 1.5
a 2 litros, que devem ser espalmadas
para reduzir o diâmetro da emba-

lagem facilitando a descongelação.
A descongelação deve ser feita em
banho-maria ou em água morna à
temperatura de 35-40º. As embalagens devem ser rotuladas com o nome ou número da vaca, data da colheita e avaliação da qualidade do colostro.
Deve ser tido em conta que o
melhor colostro é o da primeira ordenha, que deve ser feita a fundo
com todas as regras de higiene, de
forma a evitar a sua contaminação.
O colostro pode ser administrado
de diversas formas:
- Através da mamada que constitui o método mais natural, mas não
o mais seguro, pois não é possível a
avaliação da qualidade do colostro.
Há o risco de as vacas estarem infetadas com mamites ou de os tetos
estarem sujos facilitando a transmissão de infeções, como acontece
com a Paratuberculose.
- Através do balde, mantendo
cuidados na higiene do balde e das
mãos do tratador quando as usa
para facilitar ou ensinar o vitelo a
beber.
- Através da mamadeira ou biberon.
- Através da entubação esofágica, que constitui um método seguro e eficaz, que garante que o animal recebe o colostro e este foi colocado no local apropriado. É um
método ótimo para vitelos que
apresentam pouca força para sugar
e falta de apetite.
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A alimentação dos vitelos contempla três fases:
Fase do colostro:
- 1º Dia: a primeira toma deve
acontecer nas primeiras 4 horas de
vida e o vitelo deve receber entre 3
a 4 litros de colostro (cerca de 10%
do peso vivo), dependente da concentração de Igs (devem ser fornecidas no mínimo 210 gr de Igs). Com
a segunda toma devem perfazer-se
os 6 litros (cerca de 15% do peso vivo), nas primeiras 24 horas.
- Ao 2º e 3º dia: administrar 3 litros por toma, em duas tomas, perfazendo 6 litros/dia.
Fase de transição (quando se
passa a administrar leite de vaca ou
leite de substituição):
- Do 4º ao 7º dia: Administrar 3
litros por toma, em duas tomas, perfazendo 6 litros/dia. Também se deve disponibilizar 2 litros de água
morna.
Fase de aleitamento e de ingestão de alimentos secos:
A partir da 2ª semana, deve ser
fornecida água à descrição, concentrado especial para vitelos (starter)
ou mistura de cereais (granulado ou
pallets), palha picada ou feno de boa
qualidade e com boa palatibilidade.
O uso da palha é controverso, uma
vez que este é um produto sem valor
nutritivo. Contudo, a palha obriga
os vitelos a mascarem, estimulando a produção de saliva que é rica
em bicarbonato de sódio, que exerce efeito tampão facilitando a digestão. Para além disto, a palha
exerce um efeito de escova sobre as
papilas ruminais, aumentando a superfície de contato com o concentrado, favorecendo a absorção e o
desenvolvimento ruminal.
A administração do leite pode ser
feita de diversas formas:
Administração controlada:
- Em balde simples (individual)
com ou sem tetina. Com este método o leite é fornecido duas vezes ao
dia. Trata-se um método simples
com boa monitorização, mas exige
mais trabalho para lavar os materiais duas vezes ao dia. As principais desvantagens são o arrefecimento do leite (vitelos tomam a
temperaturas diferentes). Se o balde não tem tetina, o leite pode ser
ingerido muito rapidamente passando diretamente para o rúmen
(originado indigestões), ou então,
como os vitelos não sugam,
também não produzem saliva e o
efeito tampão não é exercido. Para
satisfazer a necessidade de sugar, os
vitelos poderão recorrer a tetas das
outras vitelas "cross-suckling" originando mastites muito precoces.
- Baldes coletivos com várias teti-

nas. Neste caso o grupo de vitelos
deve ser uniforme, evitando animais com tamanhos e idades muito
diferentes para prevenir situações
de dominância.
Alimentadores automáticos:
com este método cada vitelo decide
quando deve alimentar-se, tem um
dispositivo ao pescoço que o reconhece através de um sistema eletrónico e quando se atinge o volume preconizado o sistema impede a toma
de mais leite. Tem a vantagem de o
leite estar sempre fresco e à temperatura ideal, promovendo um ótimo desenvolvimento do aparelho
digestivo. Contudo requer investimento e uma boa manutenção e calibragem.
As diarreias alimentares são comuns nesta fase e devem-se ao fato
dos vitelos tomarem demasiado leite numa só toma ou fazerem tomas
irregulares. Nestas situações o abomaso demasiado distendido e o leite vai para o rúmen sofrendo fermentações que condicionam inchaço.
A redução do refluxo natural
do esófago também é um causa comum de diarreia. Surge qundo a
posição de ingestão é muito baixa,
para evitá-la deve colocar-se o balde
a 35 cm do solo (ao nível do joelho da
pessoa) e no caso da mamadeira esta deve estar a 75cm do solo. As diarreias alimentares também podem

surgir se a temperatura do leite é
demasiado baixa, e com taxas de diluição incorretas do leite de substituição). No caso de ser usado leite de
substituição devem ser respeitadas
as instruções dos fabricantes, relativamente à temperatura da água de
diluição (45º) e a concentração do
leite. Se um fabricante diz que a concentração é de 150 gr/l de leite, o que
devemos fazer, é colocar 1Kg de pó
em 6 litros de água. Depois da diluição vamos obter 7 litros de leite já
diluído com uma concentração efetiva de 150gr/L. Se colocarmos as
150gr de pó em 1 litro de água, vamos obter uma concentração de
apenas 130 gr de pó/litro de leite
confecionado.
Os produtores devem evitar fornecer aos vitelos leite com células
somáticas elevadas, leite proveniente de vacas com mamites e leite com antibióticos, pelo risco de
desenvolver infeções resistentes
aos antibióticos. Alimentar vitelos
com leite tratado com antibióticos
é uma má prática, com consequências muito graves para a saúde pública e animal, pois o uso abusivo
de antibióticos gera aumento de
resistências e atrasos no desenvolvimento dos vitelos.
É importante referir que o leite
de desperdício deve ser utilizado
apenas em vitelos destinados ao
abate.

A pasteurização pode ser um
método importante de forma a reduzir os riscos decorrentes da utilização deste leite. Contudo o efeito
da pasteurização ainda não é bem
claro, porque as toxinas não são
destruídas. Alguns componentes
essenciais do leite como Igs, proteínas, algumas vitaminas, podem
ser destruídas, assim como a redução da solubilidade do cálcio.
Apenas a pasteurização lenta ou
baixa (60 minutos a 60º) pode
manter estes componentes intactos e reduzir a concentração dos
patogénicos. O processo envolve
um investimento elevado e exige
uma boa monitorização.
É importante que os produtores
tenham presente, que os primeiros
50 dias de vida são importantíssimos e condicionam o futuro desempenho produtivo de uma vitela!
Órgãos como coração, pulmão,
fígado, músculo e parênquima
mamário atingem o crescimento
máximo nesta fase. Logo quanto
maior o crescimento nesta fase,
melhor será o desempenho futuro. Há evidência de que novilhas
bem alimentadas nesta fase apresentam incrementos na produção
(relativamente a outras mal alimentadas), que pode chegar até
1300 litros de leite. Assim sendo o
leite fornecido aos vitelos deve ser
de qualidade máxima e em quanti-

dade adaptada as necessidades
de cada animal.
As patologias dos vitelos
recém-nascidos que acarretam
maiores prejuízos são, sem dúvida, as diarreias neonatais e as
doenças respiratórias bovinas. O
correto maneio do colostro constitui a forma mais importante de
evitar estas patologias. Os produtores devem melhorar a imunidade dos vitelos, através do enriquecimento do colostro, vacinando as
mães durante o período seco, aumentado assim as defesas contra
os agentes responsáveis quer pelas
diarreias neonatais quer pelas doenças respiratórias. Em alterantiva podem fornecer, por via oral nas
primeiras horas após o nascimento, preparados ricos em Igs.
Concluindo a qualidade do colostro e o momento em que ele
administrado condiciona o desenvolvimento e desempenho futuro do vitelo. De facto, os vitelos
recém-nascidos são muitos frágeis e como tal necessitam de boas condições de maneio, instalações confortáveis e limpas para
poderem sobreviver e dar o seu
contributo para o progresso genético, sobrevivência e manutenção
da exploração.
DR. JOÃO VIDAL
MÉDICO VETERINÁRIO

TEMPO DE ANTENA
O Conselho de Administração da Associação Agrícola de São Miguel
informa todos os seus associados que o tempo de antena será emitido
no dia 22 de Dezembro, antes do telejornal regional da RTP/Açores.
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Preços de leite

Apresentam-se os preços a pagar pelas
indústrias e cooperativas aos produtores,
a partir de 1 de dezembro de 2017.

Esta tabela reflete as diversas subidas de preço, nas diferentes Indústrias e Cooperativas durante o ano 2017:
Janeiro - Insulac e Bel 10€/1000Lt no preço base
Junho - Unileite 10€/1000Lt no preço base
Julho - Prolacto 10€/1000Lt no preço base
Agosto - Insulac cerca de 10€/1000Lt ajustes no preço base e bónus de qualidade
Setembro - Unileite e Bel 10€/1000Lt no preço base
Outubro - Insulac 10€/1000Lt no Bónus de Quantidade e Prolacto 10€/1000Lt no preço base
Dezembro - BEL e Unileite 10€/1000Lt no preço base
Os preços estão discriminados para cada indústria e cooperativa da seguinte forma: preço base, subsídio do Governo, bónus de qualidade,
escalões do bónus de quantidade, bónus de cais para o leite entregue nos postos de receção e fábricas, pontuação máxima de 9 pontos,
e ainda o bónus de leite refrigerado para tanques dos produtores nas situações em que se aplicam.
A tabela tem em conta o preço pago aos produtores com teor de gordura 3,7 e proteína 3,2, estando discriminado o valor atribuído
a cada décima de proteína e gordura para cada indústria.

Tabela 1 (Preços €/1000Lt)
Preço
Base

Subsídio
Governo

230,00

6,235

Indústrias/Cooperativas

Coop. Santo Antão
Décima Gordura
Décima Proteína

Valor igual para todos
os produtores

16,50

Valor igual para todos
os produtores

16,50

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Bónus Cais

Bónus de leite Refrigerado
Recolha na
Exploração

Entrega
na Fábrica

Postos

23,44

20,25

Não tem

Não aceita

Postos

17,50

20,25

Não tem

Não aceita

Não tem

Postos
Posto (Covoada)
Fábrica (Arrifes)

2,50
12,50
12,50

21,26

27,45

Não aceita

230,00

6,235

* 22,00

220,00

6,235

* 11,00

<500.000Lt
>500.000<850.000
>850.000<2.000.000
>2.000.000

7,00
9,00
10,00
10,50

Fábrica (Lagoa)

23,00

20,36

Não tem

27,43

210,00

6,235

* 20,00

Época Baixa
(Outubro a Dezembro)

10,00

Postos
10,00
Fábrica (Ribeira Grande) 10,00
São Brás/Burguete
12,50

19,46

27,50

25,00

230,00

6,235

¤ 2,50

<70.000Lt
>70.000<100.000
>100.000<150.000
>150.000<300.000
>300.000<500.000
>500.000

-10,00
0
+7,00
+14,00
+15,00
+16,50

Postos
5,00
Fábrica (Ribeira Grande) 10,00
Fábrica (Covoada)
15,00

20,25

27,45

27,45

3,75
3,00

Bel
Décima Gordura
Décima Proteína

¤ 2,50

2,740
2,245

Insulac
Décima Gordura
Décima Proteína

6,235

Bónus Quantidade
Varia com a Produção
na Bel e Prolacto

2,74
3,00

Prolacto
Décima Gordura
Décima Proteína

230,00

2,75
3,75

Unileite
Décima Gordura
Décima Proteína

¤ 2,50

2,75
3,75

Coop. Costa Norte
Décima Gordura
Décima Proteína

Bónus
Qualidade

2,75
3,75

* Nota: Bónus Qualidade para produtores que têm 8 ou 9 pontos
¤ Nota: Bónus Qualidade para os produtores com CCS igual ou inferior a 250.000 por ml

Bónus Qualidade da Bel:
CCS - Contagem Células Somáticas:
BONIFICAÇOES
Inferior ou igual a 250.000
Superior a 250.000 e inferior ou igual a 300.000
PENALIZAÇOES

Superior a 350.000 e inferior ou igual a 400.000
Superior a 400.000 e inferior ou igual a 500.000
Superior a 500.000

CMT - Contagem Microbiana Total:
PENALIZAÇOES
Superior a 50.000 e inferior ou igual a 100.000
Superior a 100.000

+ 2,50 Euros por 1000Lt
+ 1,00 Euros por 1000Lt
- 10 Euros por 1000Lt
- 65,00 Euros por 1000Lt
- 95,00 Euros por 1000Lt

- 10,00 Euros por 1000Lt
- 95,00 Euros por 1000Lt

Estas BONIFICAÇÕES
e PENALIZAÇÕES são
baseadas na média
geométrica de 3 meses para
a CCS e média geométrica
de 2 meses para a CMT.
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Exemplos
Na tabela 2, é feita a comparação dos preços do leite ordenados pelo valor final, pagos pelas indústrias e cooperativas
a dois produtores com uma produção anual de 160.000Lt, e 2.100.000Lt, que entregam leite sem refrigeração nos Postos
de Receção com gordura 3,7 e proteína 3,2 e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Tabela 2 (Preços €/1000Lt)
Valor Final

Bónus
Cais
(Postos)

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Produção
160.000Lt

Produção
2.100.000Lt

16,50

23,44

20,25

298,93

298,93

2,50

16,50

17,50

20,25

292,99

292,99

6,235

11,00

7,00

23,00

20,36

287,60

----

220,00

6,235

11,00

10,50

23,00

20,36

----

291,10

230,00

6,235

22,00

Não Tem

2,50

21,26

282,00

282,00

Produção 160.000Lt

230,00

6,235

2,50

14,00

5,00

20,25

277,99

----

Produção 2.100.000Lt

230,00

6,235

2,50

16,50

5,00

20,25

----

280,49

Insulac

210,00

6,235

20,00

10,00

10,00

19,46

275,70

275,70

Bónus
Qualidade

Preço
Base

Subsídio
Governo

Coop. Santo Antão

230,00

6,235

2,50

Coop. Costa Norte

230,00

6,235

Produção 160.000Lt

220,00

Produção 2.100.000Lt

Unileite

Indústrias/Cooperativas

Bónus
Quantidade

Prolacto

Bel

Na tabela 3, é feita a comparação dos preços do leite ordenados pelo valor final, pagos pelas indústrias e cooperativas a dois
produtores com uma produção anual de 160.000Lt, e 2.100.000Lt, que entregam leite sem refrigeração no Cais das Fábricas
com gordura 3,7 e proteína 3,2 e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Tabela 3 (Preços €/1000Lt)
Valor Final

Bónus
Cais
(Fábricas)

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Produção
160.000Lt

Produção
2.100.000Lt

16,50

23,44

20,25

298,93

298,93

2,50

16,50

17,50

20,25

292,99

292,99

6,235

22,00

Não Tem

12,50

21,26

292,00

292,00

220,00

6,235

11,00

7,00

23,00

20,36

287,60

----

220,00

6,235

11,00

10,50

23,00

20,36

----

291,10

Produção 160.000Lt

230,00

6,235

2,50

14,00

15,00

20,25

287,99

----

Produção 2.100.000Lt

230,00

6,235

2,50

16,50

15,00

20,25

----

290,49

Insulac

210,00

6,235

20,00

10,00

10,00

19,46

275,70

275,70

Bónus
Qualidade

Preço
Base

Subsídio
Governo

Coop. Santo Antão

230,00

6,235

2,50

Coop. Costa Norte

230,00

6,235

Unileite

230,00

Produção 160.000Lt
Produção 2.100.000Lt

Indústrias/Cooperativas

Bónus
Quantidade

Prolacto

Bel

Ficha Técnica

Propriedade
Cooperativa União Agrícola, CRL
Recinto da Feira, Campo de Santana
Site: http://www.aasm-cua.com.pt
Telf: 296 490 000
Director: Engº Nuno Sousa
Gráfica: Ega - Empresa Gráfica
Açoreana, Lda
Tiragem desta edição: 3200 exemplares

Cooperativa União Agrícola, CRL

Recinto da Feira Campo de Santana

Telf: 296 490 000
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Representante do Conselho
Económico e Social Europeu
esteve em Santana

N

uma organização do Secretário
Regional Adjunto da Presidência
para as Relações Externas, Dr.
Rui Bettencourt, o Presidente
Henri Malosse, representante do Conselho
Económico e Social Europeu, CESE, esteve
no passado dia 23 de novembro na sede da
Associação Agrícola de São Miguel, tendo
aproveitado para visitar o mercado de Santana e reunir com vários parceiros sociais, como a Federação Agrícola dos Açores, a Federação das Pescas, a Câmara de Comércio e
Indústria, a UGT e a CGTP.
Durante esta ocasião, a Federação Agríco-

Dia de Ação de Graças
em Santo António
Decorreu no passado dia 28 de outubro,
no salão paroquial de Santo António,
o dia de Ação de Graças, numa organização da Paróquia de Santo António,
em parceria com os lavradores desta
comunidade.
Este evento consistiu numa eucaristia de
Ação de Graças na Igreja Paroquial
seguido de convívio entre os presentes.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
Direção Regional da Agricultura

Edital nº 3
PLANO DE CONTROLO E ERRADICAÇÃO DA DOENÇA
DE AUJESZKY - DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE SUÍNOS
José Élio Ventura, Diretor Regional da Agricultura, faz saber que:
1.) Durante o mês de dezembro de 2017, os proprietários de todas as explorações suínas são obrigados a declarar os efetivos que possuam, referidos ao dia 1 daquele mês.
2.) A Declaração de Existências deve ser efetuada no Serviço de Desenvolvimento
Agrário de Ilha.
3.) O impresso destinado a manifestar aqueles efetivos é o Mod. 800/DGV, disponível no Portal da DGV em www.dgv.min-agricultura.pt ou em qualquer Serviço de Desenvolvimento Agrário de Ilha.
4.) Estes impressos depois de devidamente preenchidos, datados e assinados, deverão
ser entregues ou remetidos, até ao final do mês dezembro, para Serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha, que devolverão aos interessados o comprovativo da respetiva declaração.
5.) A declaração das existências de suínos é considerada medida sanitária visando o
combate à Doença de Aujeszky, no âmbito do Decreto-Lei n.º 85/2012 de 5 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 222/2012, de 15 de outubro, pelo que o seu não cumprimento acarreta a penalização prevista a que possam a vir incorrer os proprietários
ou responsáveis pelas explorações suínas que não precedam a esta declaração dentro
dos prazos estabelecidos.
6.) Este Edital entra imediatamente em vigor, solicitando-se a todas as autoridades
veterinárias, policias, administrativas e seus agentes que fiscalizem o seu integral e
rigoroso cumprimento.
Direção Regional da Agricultura, 15 novembro de 2017
O DIRETOR REGIONAL,
(José Élio Ventura)

la dos Açores informou o representante do
Conselho Económico e Social Europeu sobre
as principais preocupações da Agricultura dos
Açores, no que se refere ao leite, à carne, à diversificação agrícola, vincando também, a importância dos fundos comunitários, onde os
programas comunitários de desenvolvimento rural e do Posei são decisivos para a coesão
económico social da região.
Foram abordados ainda temas como os
transportes marítimos, ou os impactos que
têm os acordos internacionais como o CETA
(Acordo comércio entre a União Europeia
e o Canadá).
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Espaço NOVADAN

Secantes Nova X-Dry e SANI
A

estabulação dos animais, adultos ou jovens, apresenta uma série de vantagens mas também
potenciais riscos. Um dos principais acontece por aumento da densidade dos animais, levando a um ambiente
mais contaminado, mais quente e mais
húmido.
Estas condições levam a um enorme aumento da quantidade de bactérias e agentes
patogénicos à volta dos animais, o que aumenta o risco de várias doenças, principalmente mastites e problemas de cascos nos
animais adultos e diarreia e pneumonias
em vitelas.
Torna-se portanto importante utilizar
medidas para reduzir ou controlar estes
riscos, desde impedir a acumulação de líquidos por uma boa construção dos pavilhões, permitindo uma boa drenagem,
pelo arejamento dos espaços, reduzindo
o cheiro a amoníaco e uma das soluções
mais comuns é a utilização de um pó secante.
Existindo um viteleiro, torna-se indispensável utilizar um material secante. As
vitelas apresentam uma grande resistência ao frio, desde que estejam secas. Uma
cama húmida faz com que o animal utilize uma grande parte da energia que consome para se manter quente, atrasando o
crescimento e aumentando o risco de
pneumonias.
Já as vacas adultas necessitam de especial cuidado, particularmente se existirem
logettes com borracha. A borracha mantem
a humidade na sua superfície, criando as
condições perfeitas para o desenvolvimento de bactérias. A aplicação de um material secante no terço final da cama irá permitir uma redução do risco de mastite assim como reduzir a abrasão da borracha nas
articulações dos animais.
Podem ser utilizados vários materiais
para este fim, no entanto um bom secante deve primeiramente ser limpo, com
boa capacidade de absorção de água e
amoníaco, e não causar danos ou ser
agressivo para a pele do animal ou aplicador.
As aparas de madeira ou o "farelo" são
por vezes utilizadas como material de cama, mas podem ser problemáticas. Podem apresentar bastante contaminação
bacteriana à chegada à exploração e como
são matéria orgânica servem como "alimento" para as bactérias. Uma vez que
as bactérias prosperam em ambientes
com bastante humidade e alguma temperatura, quanto mais verde e húmida estiver a madeira, maior é o risco. Além do
mais, a capacidade de absorção de água é
muito limitada, ficando facilmente empapadas, que associado ao calor libertado
pelos animais cria condições para grandes
crescimentos bacterianos, podendo-se
tornar um grave problema e um foco de
contaminação.
Outro dos materiais que por vezes vemos ser utilizado é o corretivo do solo. O
corretivo é um agente alcalinizante do solo, o que vai fazer que seja extramente
agressivo para a pele, especialmente em
zonas sensíveis, como o úbere e as articulações. A sua capacidade de absorção de
água não é muito impressionante e facilmente faz uma pasta que se cola à pele do
animal, levando depois à acumulação de
mais sujidade e vemos os animais muito
sujos no quarto traseiro.

A Novadan possui dois produtos formulados para utilização como secante de
cama: Noxa X-Dry e Nova Sani. Ambos
os produtos tem como principais ingredientes minerais, fibra vegetal tratada e
óleos essenciais. Das suas características
destacam-se:
Grande capacidade de absorção de água
Utilização de ingredientes naturais (óleos essenciais) que controlam o crescimento
bacteriano.

pH neutro, sem qualquer agressividade
para a pele, mesmo as zonas mais sensíveis.
Torna o chão menos escorregadio e não
tem qualquer efeito negativo no chorume.
Reduz a quantidade de amoníaco no ar,
tornando o ambiente mais agradável e
saudável para os animais.
A sua apresentação em sacos fechados de
25 Kg garantem a higiene do produto, a sua
não contaminação e está sempre com a textura certa, numa ficando empedrado dentro do saco.

Comparando os dois produtos, Nova XDry apresenta uma maior quantidade de fibra tratada, tendo por isso uma maior capacidade de absorção de água. Tem
também mais textura, dando um pouco
mais de conforto aos animais quando aplicado na borracha.
RUI CEPEDA
MÉDICO VETERINÁRIO - NOVADAN
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