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É inadmissível
a descida do
preço de leite
“Todos os agricultores
sabem das suas contas
e entre o que recebem e o
que pagam, muitos deles
têm muitas dificuldades
em sobreviver, porque
as receitas não cobrem as
despesas, embora o seu ativo,
que inclui a componente física
da exploração (animais, terras, máquinas, etc),
possa ser superior ao passivo global, não se
reflete no fundo de maneio disponível e aí
surgem as dificuldades e os constrangimentos
na tesouraria”, afirma Jorge Rita
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Editorial

Jorge Alberto
Serpa da Costa Rita

A fileira do leite
necessita de uma
estratégia clara
e bem definida

A

recente descida do preço de leite pela Insulac
de 1 cêntimo por litro é uma afronta não só aos
produtores desta fábrica, como também a toda
a fileira do leite de São Miguel e dos Açores, já
que ainda acentua mais o facto, do melhor leite do mundo ser o mais mal pago da Europa.
Esta indústria, que é a que paga menos em São Miguel, comporta-se indignamente com os produtores de
leite, atendendo a que esta diminuição surge em contraciclo, porque durante 2017 e parte de 2016, os preços de
leite na Europa subiram significativamente, enquanto,
nos Açores, as subidas foram ténues e diminutas.
Desde o final de 2014 até meados de 2016, a indústria na região, desceu o preço de leite em cerca de 10
cêntimos por litro, devido aos mercados lácteos internacionais registarem acentuadas quedas, no entanto,
no período seguinte, a recuperação registada nestes
mercados foi de cerca de 12 cêntimos, o que permitiu
ultrapassar os valores do período negativo, mas a
indústria regional, somente subiu o preço de leite em 3
cêntimos por litro.
O mercado dos produtos lácteos permanece em alta,
já que os últimos leilões da Fonterra, (Nova Zelândia)
que servem de referência para o mercado, apresentaram-se na sua globalidade com sinais positivos.
A indústria não repercute justamente nos produtores
os ganhos que retira dos mercados dos produtos lácteos,
e ao mínimo sinal de adversidade resultante das suas
ineficiências, penaliza imediatamente a produção, duma
forma injustificável e incompreensível.
O Governo dos Açores não pode somente constatar a realidade, tem de agir e criar as condições para que as indústrias se
comportem corretamente com os produtores de leite, sob pena, de contribuir para a falência de toda uma fileira.
Deve existir uma reflexão profunda de todos os intervenientes da fileira para que se encontre um rumo e um
caminho, onde devem ser definidos critérios, como a
quantidade de produção que queremos ou o tipo de sistema de exploração que devemos utilizar.
Não podemos estar continuamente dependentes de
indústrias que embora sejam fortemente apoiadas pelo
Governo regional e por fundos comunitários, penalizam
constantemente os seus produtores, duma forma arbitrária e injusta, tendo unicamente como objetivo, os lucros
que apresentam anualmente.
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É inadmissível a descida
do preço de leite
>> O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, refere que num período
em que o setor agrícola está a passar por um momento muito difícil "a diminuição do preço do leite
é uma afronta aos produtores". Fala ainda, da importância dos fundos comunitários para a região,
nomeadamente, da PAC pós 2020 e também da discussão entorno do novo Posei.
Criação de um calendário indicativo de ajudas regionais, conclusões do último conselho regional
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e ainda o XVII Concurso Micaelense da Raça
Holstein frísia são ainda temas abordados nesta entrevista
“A PAC pós 2020
tem já de ser
trabalhada na região,
para que possamos
ter no futuro
meios financeiros
para a agricultura,
superiores aos atuais”

- A Federação Agrícola dos
Açores a que preside tem estado na vanguarda da reivindicação de um aumento do envelope financeiro do POSEI Agricultura. Existe uma proposta
concreta do Governo dos Açores para este aumento apresentado em Bruxelas através do
Estado membro? Considera
que estão criadas as condições
em Bruxelas para a Comissão
Europeia aprovar um aumento
da verba do POSEI?
Jorge Rita - Todos os agentes da região já apresentaram em
Bruxelas a necessidade de reforçar o Posei, e existem mesmo
países como a Espanha ou a
França, que são aliados de Portugal nesta luta, pelo que, existem condições objetivas para que
o Posei possa ser reforçado.

A Federação Agrícola dos Açores tem ido a Bruxelas com frequência e tivemos recentemente
com o Ministro da Agricultura,
onde tivemos a oportunidade de
mais uma vez, reforçar a nossa posição.
Também necessitamos de aumentar a dotação no próximo quadro comunitário de apoio (PAC
pós 2020) porque ainda há muito
a fazer para que a agricultura regional continue a ser uma atividade vital e sustentável, assente em
setores fortes, como do leite, da
carne, hortoflorifruticola ou da
própria agricultura biológica, e
onde a entrada de mais jovens
agricultores deve ser também uma
preocupação para todos.
No caso regional, as ajudas diretas fazem-se fundamentalmente pelo Posei, que é um programa

comunitário que reconhece a nossa condição ultraperiférica, e face
às elevadas execuções existentes, o
que tem provocado rateios em várias medidas, é justo e razoável,
que o Posei possa ser aumentado
em 20 milhões de euros, que é o
valor necessário para fazer face às
necessidades do setor. A propria
Comissão reconheceu no seu relatório a importância do Posei para os Açores.
Este é um trabalho conjunto e
onde todas as entidades têm de estar juntas na defesa dos interesses
dos agricultores Açorianos e principalmente o Governo Central que
é quem tem assento nas negociações.
- A PAC Pós 2020 está em discussão.
J. R. - Estamos no inicio da discussão da PAC pós 2020, e como é

“A Federação
Agrícola dos Açores
tem ido a Bruxelas
com frequência e
tivemos recentemente
com o Ministro
da Agricultura,
onde tivemos
a oportunidade
de mais uma
vez, reforçar
a nossa posição
sobre o Posei”

normal nestes períodos de discussão e debate, a informação divulgada por Bruxelas é sempre
muito incerta, existindo muitas
declarações de comissários europeus e ministros da agricultura,
sobre a evolução das negociações.
Os fundos comunitários continuam a ser fundamentais para a
coesão da União Europeia, nomeadamente, no setor agrícola, onde
existe a Politica Agrícola Comum,
que define as principais linhas de
orientação na Europa.
Nos Açores, a importância dos
fundos comunitários ainda é
maior, porque embora, o setor
agrícola tenha registado uma
melhoria significativa nas últimas décadas, ainda existe muito
por fazer, para que a nossa agricultura possa ser competitiva nos
mercados, que são cada vez mais
agressivos e seletivos; Também a
nossa condição ultraperiférica
será sempre uma condicionante
estrutural que não desaparecerá,
nomeadamente os custos acrescidos decorrentes de condicionantes especificas, como os transportes, existência de explorações de
pequenas dimensões, dispersão
das ilhas, e também, condições
climatéricas e de relevo muito
próprias e difíceis, e atrasos infraestruturais.
Na última reunião do conselho de ministros da União Europeia, foram apresentadas três
propostas, sendo que na primeira, não existiam cortes nos fun-
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“O Conselho
Regional de
Agricultura decorreu
com grande sentido
de responsabilidade
já que todos os
intervenientes
presentes, discutiram
os vários assuntos
ligados ao setor
agrícola duma
forma responsável
e refletida”

dos comunitários, uma segunda,
que previa 15% de cortes e finalmente, a terceira, com uma quebra de 30%.
Sabemos que a saída do Reino
Unido traz alterações significativas
no orçamento comunitário, estando por isso, em equação, a possibilidade de aumentar a contribuição
de cada estado membro de forma a
compensar a quebra prevista. Esta ou outras soluções, estão em cima da mesa das negociações.
Na região, todos temos de nos
unir, desde a produção, ao Governo Regional, partidos regionais, eurodeputados e também o
Governo da República, para que
os Açores sejam devidamente defendidos em Bruxelas, porque o
trabalho terá de ser muito e bem
feito, para que os meios financeiros dos fundos comunitários para a agricultura sejam superiores
aos atuais.
- Os produtores de leite da
Região produziram o ano passado 611,3 milhões de litros de
leite, batendo todos os recordes de produção, apesar de algumas indústrias de lacticínios
terem pedido contenção. Que
indicações querem dar os agricultores com este aumento de
produção quase contra tudo e
todos?
J. R. - A resposta dos agricultores é sempre positiva quando são
dados estímulos, o que infelizmente nem sempre acontece. O aumento de produção deveu-se a alguns
fatores, como a politica de algumas
indústrias, o tempo favorável que se
tem registado, ou o excelente melhoramento genético associado a
um bom maneio dos animais.
No entanto, o preço de litro de
leite pago aos produtores continua a ser muito baixo, já que o
preço da região está a 3 cêntimos
do praticado no continente e a 8
da média europeia.
Estas são diferenças inadmissíveis e que descredibilizam a fileira, por isso, os produtores têm a

XVII

Concurso
Micaelense
da Raça
Holstein Frísia
Já foi marcada a data
do XVII Concurso
Micaelense da Raça
Holstein Frísia?
Sim, foi uma data que
surgiu de um consenso,
e que ficou acordado
em reunião da
Federação Agrícola dos
Açores e com o
Secretário Regional da
Agricultura e Florestas.
Assim, o XVII Concurso
Micaelense da Raça
Holstein Frísia decorre
entre 31 de maio e 3 de
junho de 2018,
antecedendo a Feira
Agrícola Açores, que se
realiza na ilha Terceira,
entre 15 e 17 de junho.
Estamos convictos que
é uma boa data para o
concurso e que estão
reunidas as condições
para que mais uma vez,
seja um evento capaz
de transmitir a qualidade e a excelência dos
nossos animais.

“As candidaturas
agora anunciadas
já deveriam ter sido
pagas em 2017
tal como o Proamaf,
ou a ajuda
aos fertilizantes”
legitima expectativa de que o
preço do leite pago à produção nos
Açores possa registar um aumento em 2018.
As indústrias têm de melhorar
os preços praticados procurando
os mercados que sejam capazes de
valorizar a excelência do nosso leite, enquanto que o Governo Regional deve apoiar e incentivar a

promoção dos produtos regionais
no exterior.
Os agricultores sabem produzir
com qualidade, tal como têm provado, necessitam é que se continuem a
criar condições infraestruturais para que possam aumentar a produtividade das suas explorações, respeitando sempre, vertentes como o
ambiente ou o bem-estar animal.

- A insulac anunciou a descida de 1 cêntimo no preço do
leite.
J. R. - São situações que não
poderemos compreender e não
podemos de maneira nenhuma
aceitar.
É inadmissível que num
período como este, onde os mercados continuam positivos e onde as indústrias regionais não subiram o que cortaram em 2016
e 2017, vir a Insulac diminuir o
preço. E uma afronta a quem trabalha e a quem se dedica a esta fileira.
Este é um momento que requer reflexão e o Governo regional tem de uma vez por todas,
impor regras no setor, porque se
há mais produção, sem que a
indústria consiga valorizar o leite de qualidade que recebe, a
própria fileira está em causa.
- Foi anunciado que uma
elevada percentagem dos agricultores açorianos estão a
atravessar graves dificuldades,
com várias explorações pecuárias em risco de fechar as portas. Em sua opinião, quais as
medidas que deveriam ser implementadas para evitar um
eventual colapso destas explorações agrícolas?
J. R. - Esta situação é o resultado da liberalização do regime
de quotas num processo de desregulação do mercado de leite,
que se iniciou com o embargo à
Rússia e com a diminuição do
consumo por parte da China.
Sabíamos que iria existir
concorrência de alguns países,
devido aos preços que praticam,
por isso, sempre alertamos para
a necessidade de valorização
dos nossos produtos nos mercados, e neste particular, embora
existam alguns bons exemplos,
ainda temos de percorrer um
caminho longo e árduo, para
que possamos potenciar a excelência e a qualidade do nosso
leite, que é o melhor do mundo.
Tal como prevíamos ao longo
dos anos, eram previsíveis estas
consequências numa região ultraperiférica como a nossa, e deveria ter existido uma ação mais
agressiva nos mercados >>
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“O preço de litro de leite pago aos produtores
continua a ser muito baixo, já que o preço da região
está a 3 cêntimos do praticado no continente
e a 8 da média europeia”
CALL

(Centro
Açoriano
de Leite
e Lacticínios)

>> lácteos capaz de dar susten-

tabilidade à fileira por parte das
indústrias. Também não podemos esquecer que em todas as
ilhas tínhamos alguns atrasos
estruturais que necessitavam de
ser ultrapassados.
No entanto, a Agricultura e
em particular o setor do leite,
continua a ser o futuro da nossa
região, por isso, nunca o podemos descurar e temos de aproveitar a retoma do mercado e
perceber que as perspetivas dos
mercados são positivas, prevendo-se que o consumo de produtos lácteos no mundo seja crescente nos próximos anos.
Temos também de fazer campanhas de promoção do leite, invocando sempre a excelência dos
nossos produtos e suas potencialidades e arranjar forma de combater algumas opiniões infundadas sobre possíveis malefícios do
leite, que não existem e são fruto
de alguns lobbies que em nada
contribuem para a harmonia das
sociedades.
- Surgiu uma noticia em que
referia a falência de 60% das
explorações leiteiras..
J. R. - Essa afirmação surgiu
na ilha Terceira, em fevereiro de
2016, no âmbito do II Fórum do
Leite, numa organização do Governo Regional dos Açores.
Neste fórum, foi apresentado

um estudo sobre o impacto do fim
das quotas leiteiras na região, por
uma empresa contratada no exterior, pelo Governo Regional dos
Açores, onde se previa que se não
houvessem ajudas compensatórias aos produtores, esta opção politica da União Europeia, originaria na região, a falência de 60% das
explorações leiteiras.
Como é óbvio, não fiquei satisfeito com estas conclusões e sabendo das dificuldades do setor
leiteiro e das apreensões que os
produtores tinham na região, insurgi-me com esta situação, pe-

rante um estudo aterrador para a
fileira, que é a principal atividade
económica do arquipélago.
No entanto, recentemente foram
descobrir esta entrevista dada há
dois anos e incluíram-na num contexto completamente diferente,
passando a ideia de que ela foi dada
recentemente, o que desvirtua o objetivo da mesma, já que o alerta era
para a necessidade de se criarem
medidas próprias para os produtores de leite regionais, capazes de
compensar os efeitos nefastos que
posteriormente existiram, resultantes da abolição das quotas leiteiras.

“Todos os agricultores sabem
das suas contas e entre o que recebem
e o que pagam, muitos deles têm muitas
dificuldades em sobreviver, porque as
receitas não cobrem as despesas,
embora o seu ativo, que inclui a componente
física da exploração (animais, terras,
máquinas, etc), possa ser superior
ao passivo global, não se reflete no fundo
de maneio disponível e aí surgem
as dificuldades e os constrangimentos
na tesouraria”

Mas não posso deixar de referir
que todos os agricultores sabem
das suas contas e entre o que recebem e o que pagam, muitos deles têm muitas dificuldades em
sobreviver, porque as receitas não
cobrem as despesas, embora o seu
ativo, que inclui a componente física da exploração (animais, terras, máquinas, etc), possa ser superior ao passivo global, não se
reflete no fundo de maneio disponível e aí surgem as dificuldades e os constrangimentos na tesouraria.
- Que soluções a Federação
Agrícola dos Açores espera que
se adoptem para revitalizar o
sector agrícola regional? Estas
soluções foram abordadas no último Conselho Regional da
Agricultura?
J. R. - Antes de mais, o Governo Regional dos Açores tem de
acreditar no setor e não o pode
descurar face a outros, que têm a
sua importância, mas não têm os
impactos sócioeconómicos que a
agricultura detém em todas as ilhas e no que é capaz de potenciar
outros setores.
Deve por isso, cumprir com os
compromissos assumidos juntos
dos agricultores e das organizações de produtores, devendo
criar um calendário indicativo dos
pagamentos das ajudas regionais
aos agricultores, para que estes

O CALL continua
a desenvolver o seu
trabalho?
O CALL, do qual a
Associação Agrícola faz
parte da direção, esteve
presente no Ministério
da Agricultura, Florestas
e Desenvolvimento
Rural, numa sessão de
esclarecimento sobre o
regime de apoio à promoção dos produtos
agrícolas e agroalimentares europeus, visto
que, vai apresentar uma
nova candidatura dos
Lacticínios dos Açores
no Canadá e na China.
Reuniu-se também com
o embaixador do
Canadá no âmbito do
acordo do CETA entre o
Canadá e a União
Europeia, onde foi
debatido a nova quota
anual para a importação
de queijos produzidos
na União Europeia que
em 2022 atinge o limite
de 16.000 toneladas,
beneficiando da isenção
de direitos aduaneiros.

possam saber as datas, em que recebem os apoios, tal como já acontece, com as ajudas comunitárias.
Refira-se que os pagamentos dos
agricultores ao estado (segurança
social ou regime fiscal) têm de ser
cumpridos na integra, por isso, é
de elementar justiça que o mesmo
aconteça nos pagamentos do Governo Regional.
Outro fator essencial na ação
governativa é a internacionalização dos produtos Açorianos, que
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“Um dos fatores
preponderantes na
qualidade do leite
tem a ver com as
características da
água que é fornecida
e muitas vezes, a
água ao dispor dos
lavradores não tem
as condições que
todos desejamos,
por isso, com esta
medida, exigiremos
de quem a fornece,
o faça dentro dos
parâmetros
estabelecidos pelas
entidades oficiais”
deve ser assente em produtos de
gama alta, associados à marca
Açores e onde devemos acreditar
em novos mercados. Um exemplo
é a falta de produtos Açorianos na
região macaronésia, porque não se
compreende que na Madeira, nas
Canárias ou em Cabo verde, não
estejamos presentes duma forma
consolidada.
A existência do CALL (Centro
Açoriano de Leite e Lacticínios)
deve ter capacidade de promover
os produtos Açorianos no exterior,
através da elaboração de candidaturas e criar condições para que o
leite dos Açores tenha o reconhecimento devido.
No âmbito da carne, a criação
da CERCA (Centro de Estratégia
Regional da Carne dos Açores) deve potenciar um setor de grande
importância para muitas das ilhas
dos Açores, devendo ser capaz de
articular as principais vertentes
deste setor.
A Federação Agrícola dos Açores apresentou também um conjunto alargado de preocupações
que assolam a Agricultura Açoriana, referentes à fileira do leite,
da carne, setor hortoflorifruticola, agricultura biológica, estatuto da agricultura familiar, PAC
pós 2020, Posei, Prorural+, projetos de investimentos, infraestruturas agrícolas - caminhos
agrícolas, abastecimento de água
e eletricidade às explorações, reforço das organizações de produtores existentes, implementação
dos seguros agrícolas que é vital
nos Açores, transportes marítimos entre e para fora das ilhas
(em que o poder instituído não
permite melhorar os preços e a
logística associada), pagamentos
em atraso, pagamentos dos agricultores à segurança social (que
penaliza os agricultores, especialmente os jovens agricultores
e que necessita de alteração ao
nível da Assembleia da República) e regime fiscal em vigor, entre
outros, que necessitam de reso-

“O Governo Regional deve criar um calendário
indicativo dos pagamentos das ajudas regionais
aos agricultores, para que estes possam saber
as datas, em que recebem os apoios, tal
como já acontece, com as ajudas comunitárias”
luções e de empenho por parte
das entidades públicas, cooperativas e privadas.
Há muito tempo que temos
alertado para as consequências
da existência de muitos ratos em
todas as ilhas. Este é um problema de saúde pública que deixou
de afetar só os agricultores, passando a atingir outros estratos da
sociedade. O seu combate deve
ser feito duma forma coordenada, integrada, eficaz e sem receios, onde as associações devem
fazer parte integrante da estratégia de desratização programada
para a região.
O Conselho Regional de Agricultura é um órgão onde estão representadas muitas organizações
e não tem o carácter executivo
que todos desejamos, já que daqui não saíram grandes decisões
que sejam capazes de alterar o rumo dos acontecimentos. É evidente que existem boas intenções, agora vamos ver se as
ações corresponderão ao pretendido pelos agricultores.
O Conselho decorreu com grande sentido de responsabilidade já
que todos os intervenientes presentes, discutiram os vários assuntos ligados ao setor agrícola duma
forma responsável e refletida.

- Foi anunciado a aprovação
de novas candidaturas ao SAFIAGRI III…
J. R. - Este é mais um anúncio
da responsabilidade da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas que vem dar uma imagem
do setor que não é autêntico, já que
este era um pagamento que deveria ter sido feito ainda em 2017, por
isso, vem tarde e mesmo assim, é
anunciado com pompa e circunstância.
Quando no fim do ano passado,
dizia que o Governo Regional tinha de disponibilizar 8 milhões de
euros para cumprir com os compromissos, era exatamente, para o
SAFIAGRI III, o Proamaf, rateio
de bovinos, ajuda dos 45 euros por
vaca, ou para a ajuda aos fertilizantes, que ainda está por pagar a
candidatura feita em 2017.
A utilização do gabinete de comunicação do Governo Regional

(GACS) pela Secretaria Regional da
Agricultura e Florestas deveria estar em consonância com a realidade do setor, porque as dificuldades
que os agricultores sentem, é muito
diferente da mensagem que é transmitida e o Secretário Regional da
Agricultura e Florestas deveria ser
mais ponderado na forma como divulga a informação, porque contribui para uma ideia errada de que o
setor está constantemente a receber verbas do Governo, o que não
corresponde à verdade.
- Entretanto, O Governo Regional, através do IROA, decidiu
implementar um tarifário pela
água que chega às explorações…
J. R. - Nós concordamos com
esta medida porque contribuirá
para a racionalização do consumo
da água, mas deve ser aplicado um
preço justo e que se deve enquadrar no tarifário em vigor praticado pelas camaras municipais.

“Será da responsabilidade da entidade
que taxa a água, o seu fornecimento
ao longo de todo o ano, independentemente
das condições climatéricas registadas”

Um dos fatores preponderantes na qualidade do leite tem a ver
com as características da água que
é fornecida e muitas vezes, a água
ao dispor dos lavradores não tem
as condições que todos desejamos,
por isso, com esta medida, exigiremos de quem a fornece, o faça dentro dos parâmetros estabelecidos
pelas entidades oficiais.
Também, será da responsabilidade da entidade que taxa a
água, o seu fornecimento ao longo de todo o ano, independentemente das condições climatéricas registadas. Por outro lado,
exigiremos sempre mais investimento nesta área, já que, ainda existem muitas explorações
que não têm acesso a este bem, o
que não é compreensível numa
região como a nossa, onde chove regularmente ao longo do ano,
mas que, por falta de aproveitamento, a grande maioria da água
acaba por desaguar no mar.
Finalmente, alertamos para a
necessidade de uniformizar o
preço da água consumido na
agricultura, porque as várias camaras municipais, praticam
preços diferentes, pelo que, é de
elementar justiça, que exista um
trabalho nesta área, capaz de
moralizar esta situação.

6 Agricultor 2000
MARÇO DE 2018

Preços de leite

Apresentam-se os preços a pagar pelas
indústrias e cooperativas aos produtores,
a partir de 1 de março de 2018.

Esta tabela reflete as alterações do preço, em que foi retirado do pagamento de leite em janeiro 2018 o Subsídio
do Governo 6,235€/1000Lt nas diferentes Indústrias e Cooperativas e a descida da Insulac de 10€/1000Lt
no Bónus Quantidade, em março de 2018.
Os preços estão discriminados para cada indústria e cooperativa da seguinte forma: preço base, 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)
Indústrias/Cooperativas

Coop. Santo Antão
Décima Gordura
Décima Proteína

230,00

* 22,00

220,00

* 11,00

210,00

* 20,00

Valor igual para todos
os produtores

Valor igual para todos
os produtores

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

230,00
2,75
3,75

¤ 2,50

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

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

20,70

27,45

Não aceita

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

Fábrica (Lagoa)

23,00

20,36

Não tem

27,43

Não tem

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

19,44

27,50

25,00

-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

16,50

16,50

Retira em março 2018

3,75
3,00

Bel
Décima Gordura
Décima Proteína

¤ 2,50

2,740
2,245

Insulac
Décima Gordura
Décima Proteína

230,00

Bónus Quantidade
Varia com a Produção
na Bel e Prolacto

2,74
3,00

Prolacto
Décima Gordura
Décima Proteína

¤ 2,50

2,75
3,75

Unileite
Décima Gordura
Décima Proteína

230,00

2,75
3,75

Coop. Costa Norte
Décima Gordura
Décima Proteína

Preço Base

Bónus
Qualidade

* 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

BEL Prémio Vacas Felizes 17,50€/1000Lt
Prémio Bem Estar Animal 5,00€/1000Lt;
BEL Penaliza mensalmente 50€/1000Lt em março, abril, maio, junho, julho 2018, as entregas de leite acima do contrato;
No final do período de 01 março a 31 de julho vai efetuar a soma da quantidade excedente acumulada para restituir
o que tiver sido cobrado em excesso.
Subsídio do Governo (6,235€/1000Lt) foi retirado do preço do leite em janeiro 2018

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)
Indústrias/Cooperativas

Preço Base

Bónus
Qualidade

Bónus
Quantidade

Valor Final

Bónus Cais
(Postos)

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Produção
160.000Lt

Produção
2.100.000Lt

Coop. Santo Antão

230,00

2,50

16,50

23,44

20,25

292,69

292,69

Coop. Costa Norte

230,00

2,50

16,50

17,50

20,25

286,75

286,75

Produção 160.000Lt

220,00

11,00

7,00

23,00

20,36

281,36

----

Produção 2.100.000Lt

220,00

11,00

10,50

23,00

20,36

----

284,86

Unileite

230,00

22,00

Não Tem

2,50

20,70

275,20

275,20

Produção 160.000Lt

230,00

2,50

14,00

5,00

20,25

271,75

----

Produção 2.100.000Lt

230,00

2,50

16,50

5,00

20,25

----

274,25

Insulac

210,00

20,00

Não Tem

10,00

19,44

259,44

259,44

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)
Indústrias/Cooperativas

Preço Base

Bónus
Qualidade

Bónus
Quantidade

Valor Final

Bónus Cais
(Fábricas)

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Produção
160.000Lt

Produção
2.100.000Lt

Coop. Santo Antão

230,00

2,50

16,50

23,44

20,25

292,69

292,69

Coop. Costa Norte

230,00

2,50

16,50

17,50

20,25

286,75

286,75

Unileite

230,00

22,00

Não Tem

12,50

20,70

285,20

285,20

Produção 160.000Lt

220,00

11,00

7,00

23,00

20,36

281,36

----

Produção 2.100.000Lt

220,00

11,00

10,50

23,00

20,36

----

284,86

Produção 160.000Lt

230,00

2,50

14,00

15,00

20,25

281,75

----

Produção 2.100.000Lt

230,00

2,50

16,50

15,00

20,25

----

284,25

Insulac

210,00

20,00

Não Tem

10,00

19,44

259,44

259,44

Prolacto

Bel
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SEMEX PORTUGAL

Colóquio na área do melhoramento
genético bovino

A

Associação Agrícola de São Miguel promoveu em parceria com
a Semex Portugal um colóquio
na área do melhoramento genético bovino. Este evento contou com uma
grande participação dos sócios, onde foram debatidos temas como o futuro da seleção genética, as tendências do melhoramento genético após a era dos genómicos,
dados de campo do programa Immunity+,
terminando numa abordagem especificada dos diversos touros da Semex para a
campanha de 2018. O orador convidado
para este evento foi o Horácio Larrea, responsável pela Semex nos mercados da Europa Ocidental.
Em resumo, os principais conceitos que
foram abordados foram os seguintes:

1. IDEIAS CHAVE
a) Um empresário é aquela pessoa que,
de forma individual ou colectiva, fixa os objectivos e toma as decisões estratégicas
acerca das metas, dos meios, a administração e o controlo de empresas, e assume
a responsabilidade tanto comercial como
legal perante terceiros;
b) O futuro passa por um processo de selecção de produtores, isto é, ficarão no
negócio os que forem eficientes;
c) As três chaves para ser eficiente:
- Alta ingestão de comida de qualidade;
- Conforto: vacas ruminando e deitadas;
- Pressão de seleção > Refugo voluntário.
d) A ciência e o tempo demonstram que
o futuro passa pelos genómicos. O gráfico
nº1 seguinte ilustra a evolução genética a
partir da introdução dos genómicos na
América do Norte, onde a rapidez do progresso é notável.

Gráfico nº 1

Exemplos. Em 7 anos o GTPI subiu de 2348
para 2940 (mais de 25%).
- Progenesis Imax Beebalm:
23/5/17 GTPI 2940
- Progenesis Denver Betsy:
15/10/15 GTPI 2817
- Pesc009 Supersire Breanne:
5/09/13 GTPI 2607
- Lookout Pesc Bookem Bria:
23/11/11GTPI 2456
- Ralma RH Manoman Banjo:
2/03/10 GTPI 2348
e) Entender o ritmo de melhoramento
genético. A evolução dos touros top em GTPI, mostra que em poucos anos o progresso genético multiplicou o intervalo entre gerações em cerca de 5 vezes mais rápido;
f ) É errado refugar? Na vacaria do futuro só têm lugar as vacas eficientes e produtivas. Mesmo que estejam prenhas as vacas ineficientes devem dar lugar a genética
mais nova e serem refugadas.

2. ESTRATÉGIAS DE SELECÇÃO
a) OBJECTIVO: PRODUZIR 120% DA
REPOSIÇÃO;
b) Usar touros genómicos de alto mérito
genético;
c) Usar sémen sexado em novilhas;
d) Efectuar testes genómicos na população de vitelas, identificando as 20% inferiores.
3. ESTRATÉGIAS DE SELECÇÃO
a) Utilização de índices internos para ordenar as vacas em ordenha por qualidade.
(VALOR VACA); cada exploração define as
suas prioridades, escolhendo os touros que
respondem às necessidades específicas de
cada vacaria;
b) Eliminação de vacas de baixa eficiência, mesmo que prenhas;

c) Substituição por novilhas de alto mérito genético.

4. ESTRATÉGIAS DE SELECÇÃO
O FUTURO:
a) Utilização de FIV para multiplicar fêmeas superiores em 1% da população;
b) Uso exclusivo de sémen sexado em todas as categorias;
c) Uso de sémen de carne em vacas inferiores.
5. NOVAS TECNOLOGIAS DE SELEÇÃO
DE NÚCLEOS GENÉTICOS
a) Emparelhamentos baseados em marcadores genómicos;
b) Gerações concebidas em placas de laboratório;
c) Proteómica;
d) Agregar Gene.
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6. NOVAS TECNOLOGIAS QUE VÃO
SER USADAS NAS VACARIAS
a) Índices personalizados de acordo com
os diferentes critérios de selecção em busca
da "super vaca" para cada modelo de produção;
b) Emparelhamentos por marcadores
genéticos (não por pedigree).
7. CONSANGUINIDADE
a) os genómicos põem em causa a definição convencional de consanguinidade (Probabilidade de dois genes serem
idênticos por descendência - IPD: Genes
que se originam pelos ascendentes comuns);
b) O cálculo da consanguinidade pelo pedigree está posto em causa, facto descoberto pela ciência dos genomas e conhecimento do ADN;
c) Usando marcadores genéticos (técnica que será usada no futuro) pode-se:
i. Saber informação do marcador;
ii. Possível medir variação Mendeliana;
iii. Consanguinidade mais fiável.
d) Para o cálculo da consanguinidade
genómica, não precisamos de informação
do pedigree, pois esta induz em erro a consanguinidade efetiva. Exemplos:
i. Primos podem ter mais consanguinidade que irmãos;
ii. Filhos de ascendentes sem relações familiares podem ter alta consanguinidade.

8. VANTAGENS DO CALCULO
DA CONSAGUINIDADE GENÓMICA
a) Maior precisão;
b) Pode distinguir a diferença de consanguinidade entre irmãos completos;
c) Pode determinar a idade da consanguinidade (baseada no comprimento do
fragmento do homozigoto ROH);
d) Identifica-se a presença de genes negativos recessivos, e pode-se calcular melhor a depressão por consanguinidade.
9. A SEMEX está preparada
para lidar com a consanguinidade
através no novo programa
de emparelhamento OPTIMATE
a) Sugestões para reduzir consanguinidade e maximizar o progresso genético;

b) Identificando haplótipos letais e outros genes deletérios;
c) Busca de homozigotos desejáveis;
d) Feito à medida do produtor para mais
facilmente ir ao encontro das suas necessidades e atingir objectivos;
e) Trabalha lado a lado com o seu conselheiro genético para construir as suas estratégias de melhoramento;
f ) Maior progresso genético.

10. IMMUNITY+
Exclusivo SEMEX. Os resultados de
campo são muito contundentes e demonstram que os touros Immunity+ são a melhor
garantia de melhorar a saúde por via genética (30% de hereditariedade). Os testes
genómicos da Semex vão ter indicação do
nível de Immunity+ de cada animal:

DR. º GONÇALO REBELO DE ANDRADE
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Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
Direção Regional do Desenvolvimento Rural

AVISO
APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
POSEI/AÇORES E PRORURAL+

VINHA BRAVA, 9700-240 ANGRA DO HEROÍSMO TEL.: 295 404 280 FAX: 295 216 378
Portal Internet: www.azores.gov.pt E-mail: info.drdr@azores.gov.pt
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Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas
Serviços de Classificação de Leite de São Miguel

Informação
Informamos aos Srs. Produtores, que a partir do dia 01-03-2018,
entra em vigor o horário de Verão. Sendo assim, a abertura dos
postos de recolha de leite no período de Tarde, passará a ser das
18h00 às 20h00.
O DIRETOR DO SERCLA
(Nuno Manuel Neto de Viveiros Pereira)

AVISO
A Universidade dos Açores, através do Instituto de Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR), encontra-se a realizar um estudo sobre riscos
naturais no concelho de Vila Franca do Campo, em vários sectores, entre os quais Agricultura e Lavoura.
Pretende-se com este estudo contribuir para a criação de planos de
emergência. Serão realizadas entrevistas a lavradores e agricultores de
Vila Franca do Campo, com uma duração de 20 a 30 minutos.
A Associação Agrícola de São Miguel e a Cooperativa União Agrícola,
C.R.L. reconhecem a importância deste estudo e apoiam a iniciativa, pedindo que colaborem, porque a participação de todos é muito importante para um resultado de qualidade.
Contamos com a vossa ajuda.
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Cooperativa União Agrícola
torna-se entidade certificada e
promove as 3 primeiras formações
profissionais autonomamente

A

Cooperativa União Agrícola,
CRL (CUA) é oficialmente uma
entidade certificada na formação
profissional desde outubro de
2017, pela Direção Regional do Emprego e
Qualificação Profissional. Com esta mais
valia, a CUA promoveu autonomamente 3
ações formativas na área da Aplicação de
Produtos Fitofármacos (APF), sendo 2 formações com a duração de 35h cada que decorreram no Parque de Exposições de São
Miguel e uma formação de 25h (Módulo
II) que se realizou na Cooperativa de Santo Antão em Ponta Garça.
Estas formações foram cofinanciadas
pelo programa PRORURAL+ e lecionadas
pelos formadores Eng.ª Sofia Lopes, Eng.º
Filipe Spranger, Eng.º Nuno Dias e Eng.ª
Filipa Cardeano.
A 1ª formação APF de 35h decorreu de 8
a 19 de janeiro e contou com um total de 18
formandos, a 2ª formação (Módulo II) de
25h em Ponta Garça decorreu de 22 de janeiro a 29 de janeiro e foi frequentada por
16 formandos. A mais recente formação foi
de 35h e sucedeu-se de 29 de janeiro a 7 de

fevereiro onde estiveram presentes 18 formandos. Em geral, todos os formandos tiveram aproveitamento e o feedback foi muito positivo.
Como entidade certificada na área da
Produção Agrícola e Animal, a CUA proporciona formações especializadas nas diversas áreas agrícolas e onde as necessidades formativas obrigam, ficando todos os
formandos que frequentem estas ações (sócios, funcionários e devido agregado familiar) com direito a certificado homologado.
Nestas 3 formações os formandos tornaram-se aptos a utilizar os produtos fitofarmacêuticos de forma correta e de acordo
com a atual legislação aplicável, visto que
adquiriram o cartão de aplicador. É de salientar também que são vários os objetivos
principais deste tipo de formação, tais como
capacitar os participantes para a manipulação e aplicação segura de produtos fitofarmacêuticos, minimizando os riscos para o aplicador, o ambiente, as espécies e organismos não visados e o consumidor.
BIANCA ALBERNAZ
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ZOOPAN

É uma empresa centrada
na saúde e nutrição animal
>> A Zoopan foi Fundada em 1980, a
ZOOPAN é uma empresa (PME) nacional,
centrada na saúde e nutrição animal. As
instalações da ZOOPAN têm atualmente
Certificação GMP, para a produção
de pré-misturas medicamentosas, soluções
orais e pós solúveis, e ainda as certificações
NP EN ISO 9001:2008 e FAMI-Qs.
A empresa oferece uma ampla variedade
de produtos e serviços, que vão de encontro
às necessidades das áreas de saúde e
nutrição animais, mais especificamente

Temos parceiros institucionais que fazem investigação
e por isso mantem-nos informados das novas evoluções
que ocorrem na Nutrição. Alem disso, temos acesso ao
desenvolvimento de produtos desenhados para melhorar
a eficiência alimentar em todos os tipos de alimentação
possíveis (com ou sem pastagem, com boa e má
forragem….) e genética.

O Foscavit Ferti Plus é constituído por vitaminas e
minerais que tem um papel fundamental na fertilidade,
produção, prevenção de problemas de patas. Além
disso, contem leveduras para estabilizarem o pH
ruminal, importante em regimes alimentares em que
os animais comem uma quantidade elevada
de alimento concentrado na sala de ordenha.

O Proteomax 100 foi um produto
desenvolvido deforma a melhorar:
1. Valorização ótima da Pastagem
2. Prevenção de riscos patológicos
(tetania, diarreias…)
3. Ter uma boa fertilidade
(Zinco e Manganês orgânico)
4. Manter a produção e os teores
(Gordura e Proteína do leite)

Redução da degradabilidade
da proteína no rúmen.
- Nível de PDIA elevado,
mais leite, mais TP.
- Redução da taxa de ureia
sanguínea.
- Nível de proteína intestinal
mais elevada.

O Mag Bicar é um produto
destinado a fornecer aos
animais que se encontram
em acidose.
Uma vez que aumenta a
relação catião-anião da
dieta, leva a um aumento
de ingestão de alimento
e, consequentemente, a
produção de leite.

ENGº PEDRO CASTELO
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Silagem de erva
Aspetos gerais
A erva a ensilar pode ser azevém ou uma
consociação com outras gramíneas e/ou
leguminosas. É possível fazer silagem de leguminosas (por exemplo, luzerna). Sabemos contudo que neste caso a dificuldade
de ensilagem é maior do que nas gramíneas, pois a capacidade de neutralizar os ácidos produzidos, por acção dos minerais e
proteínas é maior nas leguminosas. Além
disso, contêm menos açúcares para fermentar. Nos Açores, a forragem mais comumente utilizada é a de azevém e é nela
que vamos centrar a nossa atenção.
Para obtermos produções elevadas de forragens precisamos de reunir condições
adequadas. Devemos realizar análises ao
solo, um serviço técnico que a Cooperativa
União Agrícola tem ao dispor dos associados, para efectuarmos uma adubação adequada, conseguindo assim uma produção
mais elevada a mais baixos custos. O controlo das infestantes também é importante.
Depois do corte da erva, as células não
morrem imediatamente, continuando a respirar, o que provoca um declínio (perda) das
reservas de açúcares (energia) devido ao aumento de temperatura e de libertação de
dióxido de carbono provocado pelo início da
fermentação. Estudos revelam que estas
perdas são reduzidas quando se consegue
reduzir os teores de humidade e baixando o
pH. A atividade respiratória cessa quando
a humidade desce para além dos 40% e o pH
atinge valores de 3,5, daqui se depreende
que para se conseguir uma boa silagem temos que deter o mais rapidamente possível
estes processos naturais de degradação. Para tal dispomos de três meios:
- Secar a forragem rapidamente, fazendo feno.
- Provocar a sua acidificação através de
meios naturais ou artificiais.
- Recorrer as duas situações anteriores em
simultâneo.
É a técnica de SILAGEM.
Para compreender e utilizá-la bem é necessário compreender que depois do corte
da erva, neste caso Azevém, esta entra em
processo de fermentação, podendo ocorrer
uma de quatro situações:
1º. Dar-se uma fermentação anaeróbia
(sem presença de oxigénio), promovendo as
fermentações lácticas, que acontecem
quando conseguimos forragens com pouca humidade e a temperaturas da ordem
dos 30° a 37°. Esta fermentação promove
o abaixamento do pH na ordem dos 3,5,
causando poucas perdas de nutrientes e
confere um odor e sabor agradáveis para
os animais.
2º. Devido à humidade excessiva, dá-se
uma fermentação acética que conduz a uma
perca das reservas de glucidos, produzindo uma silagem de baixo valor alimentar
para o gado.
3º. Numa forragem rica em proteínas e
pobre em açúcares (energia) desenvolvese uma fermentação butirica extremamente prejudicial, conferindo cheiro e sabor desagradáveis, obtendo-se assim uma silagem
de baixo valor nutritivo.
4º. Ocorrer uma fermentação com excesso de humidade, e presença de Oxigénio o que provoca o total apodrecimento da
forragem.
Posto isto depreende-se que apenas e só
a primeira situação nos interessa. Para se
conseguirem aqueles resultados devemos
ter em conta que o momento do corte é mui-

Silo coberto com excesso de terra
Situação a evitar

to importante e que devemos respeitar algumas regras.

Cuidados a ter ao realizar silagem
de erva em rolos
Corte - O momento do corte é talvez o aspecto mais importante para a qualidade da
silagem de erva. Temos que encontrar uma
relação de compromisso entre a qualidade e
a quantidade. Quanto mais tardio for o corte
mais quantidade de forragem teremos, mas
menos qualidade nutritiva. Assim, o corte
deve ser efectuado antes do espigamento e as
plantas devem ser deixadas no campo a secar,
de forma que se consiga um teor minimo de
matéria seca 30 %. A secagem está dependente das condições climatéricas, mas é sabido que quanto mais rápida for, melhor será
a conservação e menos perdas existirão (o
uso de "condicionadora" é de grande ajuda,
pois acelera este processo). A forragem deve
ser ensilada ou enrolada, consoante os casos,
nunca mais de 48 horas após o corte, exceto
em condições adversas.
Enfardamento - Recomenda-se que a
erva seja enfardada com um teor de Matéria Seca (MS) de 30 a 50 %. Valores muito
baixos de MS promovem o desenvolvimento de bactérias prejudiciais e promovem a
lixiviação de efluentes tóxicos, da mesma
forma, um teor de MS superior a 55% faz
aumentar o risco de aparecimento de bolores e causará uma perda substancial de açúcares reduzindo a qualidade da silagem devido a maior dificuldade de compactação.

Silo sem excesso de terra
Forma correta

Ao fazer os rolos há que ter o cuidado de
que estes fiquem bem comprimidos, de forma
a reduzir ao mínimo o ar residual para evitar
fermentações indesejadas. É recomendável o
uso de aditivos líquidos (conservante ou inoculante), durante o enfardamento, que, ao
aportarem níveis mais elevados de açúcares
fermentáveis, promovam uma mais rápida
fermentação láctica melhorando a conservação da MS, ou acidificando o meio garantindo assim que se controla diretamente o
crescimento de leveduras e fungos.
Plastificação - Os rolos de erva devem
ser plastificados no máximo duas horas
após terem sido feitos, de maneira a reduzir
ao máximo o risco de deformação e evitar
ter que usar mais plástico que o necessário. É também passado estas duas horas que
se iniciam os primeiros processos de fermentação, estaremos portanto a reduzir a
qualidade da silagem deixando passar mais
que este tempo.
Deve sempre verificar se o estiramento
inicial do plástico se encontra entre os 50 a
70%. Para verificar isto, a melhor forma é
medir a largura do plástico, numa das bases
do rolo já plastificado. Caso esteja a utilizar filme de 750mm de largura, este depois
de estirado deve medir entre 58 e 62 cm.
Se detetar um estiramento maior que estes valores, aconselha-se a que não continue
a plastificar até descobrir a ou as causas desse excessivo estiramento, pois um filme sobrestirado perde as suas propriedades de
conservação e romper-se-á com facilidade.

Assim devemos sempre respeitar alguns
princípios importantes quando se plastificam os rolos:
1- Plastificar no máximo 2 horas após enfardar.
2- Não de plastificar durante as horas
de maior calor nem quando esta a chover.
3- A face do plástico que contém cola deve estar em contacto com a erva.
4- Se a sua máquina de plastificar usar
duas bobines de filme, use bobines da mesma cor. (apesar de terem o mesmo tratamento UV cores diferentes têm temperaturas diferentes e têm comportamentos distintos com a variação da temperatura).
5- Não deixe um rolo de filme estirável
meio utilizado para o dia seguinte na máquina. Deve retira-lo e guardar na embalagem original.
6- Dependendo das condições e teor de
MS da erva a plastificar, devemos utilizar no
mínimo 16 voltas de plástico (4 capas) para silagem em condições "normais" e 24
(6capas) voltas para ervas mais húmidas.
7- Deve ao plastificar, verificar que existe
um mínimo de 50% de sobreposição de
plástico.
8- Deve sempre verificar se o estiramento inicial do plástico se encontra entre os 50
a 70%. Para verificar isto, a melhor forma é
medir a largura do plástico, numa das bases
do rolo já plastificado. Caso esteja a utilizar filme de 750mm de largura, este depois
de estirado deve medir entre 58 e 62 cm.

Cuidados após plastificação,
Armazenamento
1- Os rolos plastificados devem ser arrumados o mais próximo possível do local onde foram feitos.
2- Deve arrumar os rolos o mais rápido
que puder não devendo ultrapassar as duas
horas após terem sido plastificados.
3- O manuseamento dos rolos deve ser
feito com equipamento adequado (pinça)
e por operador cuidadoso.
4- Os rolos devem ser arrumados com a
parte plana para cima e não se deve empilhar mais de três rolos em caso de ervas mais
secas e nunca mais de dois rolos em caso
de ervas mais húmidas.
5- Deve ter o cuidado de não colocar os
rolos perto de árvores, em zonas com água e
protegido dos animais.
6- Deve evitar a todo o custo o contacto
dos rolos com produtos fitofarmacêutico,
uma vez que estes degradam seriamente as
características de UV.
7- Deve ter o cuidado de verificar, de vez
em quando se existem rasgos nos rolos armazenados e providenciar a sua reparação.
Cuidados a ter ao realizar silagem
de erva em silos
Práticas adequadas durante o enchimento do silo:
O corte das plantas tem como objetivo facilitar a compactação, o rompimento das
células permitindo a rápida atuação das
bactérias fermentativas e o consumo da silagem pelo animal. Para o tamanho ideal
das partículas, que em situações normais
(30 a 35 % de MS) seriam cerca de 1 a 2 cm
para o milho e até 4 a 5 cm para a erva
(azevém). O enchimento do silo deverá ser
feito dentro do menor espaço de tempo
possível, e nunca interrompido por mais de
24 a 48 horas consecutivas. Antes de reiniciar qualquer enchimento interrompido dever-se-á compactar o silo para que haja expulsão do ar.
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Expulsão do ar durante o enchimento
do silo - compactação
A massa forrageira picada deverá ser espalhada uniformemente por todo o silo em
camadas de 0.5 metros e compactada cuidadosamente, de forma contínua, camada a camada. A última camada deverá ficar um pouco acima dos bordos superiores das paredes
laterais do silo para evitar o surgimento de
bolsas de ar por dificuldade de ajustamento
do plástico à matéria da forragem ensilada.
Isolamento da massa ensilada à entrada de ar e água.
O isolamento do silo é importante porque
visa impedir a entrada de ar e água, e para tal
existem regras importantes a seguir:
1- O armazenamento nos silos deve executar-se sem demora para reduzir ao máximo a exposição ao oxigénio.
2- O armazenamento deve efetuar-se por
camadas finas, utilizando um sistema de

compactação apropriado de forma a retirar
o oxigénio.
3- Recolha ou canalize os efluentes para
evitar problemas ambientais.
4- Utilize um sistema de extração limpa
e frontal para fornecer a silagem ao gado
5- Cobrir com plástico mecanicamente
resistente com uma proteção UV elevada.
6- Ajustar o plástico utilizando cintas
apropriadas ou telas evitando ao máximo o
uso de terra a cobrir os silos.
7- Não deve utilizar terra em excesso para cobrir os silos. O uso de grandes quantidades de terra provoca uma sobrecarga no
filme plástico podendo levar à sua rutura e
por consequência perdas de silagem em
qualidade e quantidade.
8- Deve controlar e evitar danos causados por roedores. Deve colocar em volta do
silo dispositivos de captura e controle dos
mesmos.

Para uma manga plástica de 8X50 metros considerando 0.5 metros para enterrar:

Tabela 1 relação de cubicagem por área de plástico.

Para uma manga plástica de 10X50 metros considerando 0.5 metros para enterrar:

Tabela 2 relação de cubicagem por área de plástico.

Para uma manga plástica de 12X50 metros considerando 0.5 metros para enterrar:

Tabela 3 relação de cubicagem por área de plástico.

Para uma manga plástica de 14X50 metros considerando 0.5 metros para enterrar:

Tabela 4 relação de cubicagem por área de plástico.

Permeabilidade das mangas
à passagem de oxigénio
Um filme plástico de polietileno com espessura de 180 μm tem permeabilidade ao
oxigénio de 990 cm 3/m 2 em 24 horas, à
temperatura de 23°C. Com o aquecimento
do material para 50°C a permeabilidade
ao oxigénio aumenta para 3000 cm 3/m 2
em 24 horas (BORREANI; TABACCO,
2008). Devido à maior dificuldade de
compactação, a parte superior do silo
apresenta menor densidade, maior porosidade e, consequentemente, maior intensidade de trocas gasosas, facilitando, assim, a entrada de oxigénio e, consequentemente, o processo de deterioração aeróbia,
decorrente do desenvolvimento de microrganismos aeróbios.
Esse processo de deterioração intensifica-se pela grande superfície de contato do
material ensilado com o ambiente, pela deficiência nas práticas de ensilagem, como
referido anteriormente e, pela ineficiência
dos filmes plásticos em evitar a entrada de
oxigénio. A deterioração nestas regiões pode-se apresentar de forma visível pelo aparecimento de colónias de fungos filamentosos (bolores) e/ou camadas de silagem com
coloração escura.
Também nos silos de trincheira com paredes de cimento se verifica que existem
trocas gasosas com o exterior do silo e consequentemente provoca perdas na silagem
armazenada. Devemos portanto, isolar
tanto quanto possível as mesmas, recorrendo a pinturas estanque (muito mais caras por m2 e com reduzida durabilidade)
ou forrando as laterais com filme plástico
(solução mais económica) por forma a reduzir ao máximo a permeabilidade das paredes do silo ao ar.
A manga plástica como vimos atrás, confere proteção mecânica mas não consegue

ser completamente estanque à passagem de
ar, daí ser aconselhado o uso de barreiras de
oxigénio para diminuir as trocas gasosas entre o interior e o exterior do silo.

Optimização do plástico
mediante a sua largura
e capacidade dos silos em m3
Quando pensamos em recolher a silagem
e proceder à elaboração do silo, a maioria
das vezes não pensamos na melhor forma
de rentabilizar o plástico adquirido mediante a quantidade de silagem que podemos proteger. Ou seja na elaboração do silo se tivermos em consideração as medidas
do silo, podemos com a mesma área de plástico proteger/armazenar mais ou menos m?
de silagem.
EXEMPLOS
Ao observar a tabela 1, podemos constatar que, alterando a largura, o comprimento e altura do silo, com a mesma área de
plástico podemos proteger desde 220 m3 de
silagem até 276m 3 . Se atendermos que o
custo da manga é sempre o mesmo por área,
depreendemos que o custo por m3 armazenado é substancialmente inferior no caso de
um silo com 46x4x1.5 metros que um silo
com 44x2x2.5 metros.
Podemos verificar a mesma relação com
outras medidas de manga plástica que passamos a apresentar, destacando para cada
uma das medidas o tamanho de silo mais
económico por quantidade armazenada.
Podemos portanto depois do apresentado concluir que de todas as mangas analisadas, aquela que menos custos apresenta
por m3 de armazenagem é a manga com dimensão ótima de 43x7x3m, com um custo
de 0.25euros/m2 (tabela 4).
ENGº FILIPE SPRANGER
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10ª Edição das Jornadas Agrícolas
da Praia da Vitória
Decorreu entre os dias 22 e 25 de fevereiro, a
10ª Edição das Jornadas Agrícolas da Praia da
Vitória, numa organização da Associação
Agrícola da Ilha Terceira, Associação dos Jovens
Agricultores Terceirenses, Bioazórica e Câmara
Municipal da Praia da Vitória.
No dia 24 de fevereiro, o Sr. Jorge Rita, Presidente

da Federação Agrícola dos Açores, participou nestas
jornadas, tendo abordado o tema "O estado atual do
setor agrícola", numa intervenção sobre a atualidade
agrícola regional, nacional e internacional.
No âmbito da fileira do leite, alertou os presentes
para a falta de sensibilidade que a Insulac revelou
ao baixar o preço de leite aos seus produtores, reveDireção de Serviços de Agricultura
Laboratório Regional de Sanidade Vegetal
Quinta de S. Gonçalo - 9500-343 PONTA DELGADA
Tel. 296204350 - Fax 296653026 Email: info.dsa@azores.gov.pt

lando uma total insensibilidade face às necessidades do setor. Para além do setor do leite, abordou
ainda o setor da carne, hortofrutícola, agricultura
biológica, fundos comunitários, posei, segurança
social, regime fiscal e ainda a necessidade do
Governo Regional criar um calendário indicativo dos
pagamentos que efetua aos agricultores.

