
Boletim InformativoBoletim Informativo
da Cooperativada Cooperativa

Agrícola de BarcelosAgrícola de Barcelos

S E T E M B R O  2 0 2 1 N º  1 7

PÁGINA 1 AGRIBAR INFORMA

P R O G R A M A
Passado o período de maior azáfama, e aproximando-se a época de
colheita do milho grão, é chegado o momento de dar a conhecer o projeto
do milho grão que a Cooperativa está a desenvolver, pois este, pode vir a
tornar-se uma boa alternativa e/ou complemento da atividade agrícola dos
nossos produtores.

Assim, no dia 14 de outubro a partir das 10h30, os produtores terão a
oportunidade de conhecer um conjunto de variedades de milho grão com
dois objetivos de produção distintos, a Alimentação Humana (GRITZ –
produto de valor acrescentado) e a Alimentação Animal. Nos campos da
Quinta do Sol, serão demonstrados os ensaios das variedades mais
vantajosas, de ciclos FAO 300, 400 e 500, dando a conhecer o seu
potencial agronómico e produtivo. Serão também conhecidas as técnicas
utilizadas, fundamentais ao ótimo desenvolvimento das plantas e obtenção
da melhor produção, como a densidade de sementeira, as adubações,
herbicidas seletivos e a realização da sacha.

Inovar está ao nosso alcance, com escoamento assegurado, a produção de
milho grão, apresenta-se como uma mais-valia na diversificação e
dinamização da atividade na exploração.

Seguir-se-á um almoço convívio com muitas surpresas à mistura, a avaliar
pelo programa, com atribuição de Prémios Agribar 2020, a premiar as
melhores vacas/explorações, além de outros prémios surpresa.
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Encerramento 
(Eng.º Carlos Miranda)

Na verdade, pretende-se que este dia seja de festa e convívio agradável e que daqui saiam reforçados os laços que
nos unem, certos que é desta união que se faz a nossa cooperativa.

Gostávamos que este convívio se estendesse a todos os produtores de leite e a sua família, engrandecendo esta
que é a grande "família" cooperativa.

O Conselho de Administração gostava de contar com a sua presença, oferecendo-lhe a título simbólico uma
inscrição no nosso dia de campo. Os restantes familiares pagarão a quantia também simbólica de 10 euros por
pessoa. Confirme a sua presença junto dos serviços da cooperativa até ao dia 8 de outubro.



Barcelos Esposende Póvoa de Varzim Vila do Conde

Barqueiros
Cristelo
Faria
Fornelos
Gilmonde
Milhazes
Paradela
Perelhal
Vila Cova
Vila Seca
Vilar de Figos

Análises

Terra

Água

Foliares

Parâmetro obrigatório de análise Arbóreas e
arbustivas

Restantes
culturas

Anual Anual Quadrienal

Anual Anual Anual

Não aplicável Anual Não aplicável

Horticultura e
floricultura

Pelo menos um dos seguintes: azoto mineral;
azoto total; azoto nítrico; matéria orgânica

Teor em nitratos (NO3)

Azoto; fosforo; potássio; cálcio; magnésio;
enxofre; zinco; cobre e boro

A Portaria n.º 259/2012 de 28 de agosto estabelece o programa de ação para as zonas vulneráveis de Portugal
continental que, tem como objetivos reduzir a poluição das águas causada ou induzida por nitratos de origem
agrícola e impedir a propagação desta poluição nestas zonas.

De acordo com a referida portaria, todos os agricultores titulares de explorações agrícolas, com parcelas
localizadas total ou parcialmente na Zona vulnerável devem obrigatoriamente manter atualizado o registo das
fertilizações – “Fichas de registo de fertilização” em função da análise da terra, da água de rega e da análise
foliar. Aplica-se às explorações com mais de 2 ha de SAU, com mais de 1 ha de culturas arbóreas e/ou arbustivas,
ou mais de 0,50 ha de floricultura e/ou culturas hortícolas. Para as culturas com menos de 1 ha de SAU ou menos
de 0,5 ha de hortícolas, apenas deve ser efetuado o registo de fertilização da cultura com maior área ou a mais
exigente em azoto.

Zona Vulnerável de Esposende - Vila do Conde 

Periodicidade de realização das análises:

Chamamos a atenção que, em caso de controlo pelo IFAP ou pela DRAPN, na ausência desta documentação, o
agricultor está sujeito a um processo de contraordenação, com aplicação de coima e também à redução no
montante anual das ajudas.

Para mais informações e apoio técnico, contacte a Cooperativa!

Legenda: Freguesias inseridas na Zona Vulnerável nº1

Antas
Apúlia
Belinho
Curvos
Esposende
Fão
Fonte Boa
Forjães
Gandra
Gemeses
Mar
Marinhas
Palmeia de Faro
Rio Tinto
Vila Chã

A Ver-o-Mar
Aguçadoura
Amorim
Argival
Beiriz
Estela
Navais
Póvoa de Varzim

Touguinha
Vila do Conde
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N A  E D I Ç Ã O  D E S T E  M Ê S :
DIA DE CAMPO 14 DE OUTUBRO  |  FORRAGENS DE OUTONO/INVERNO

ZONA VULNERÁVEL DE ESPOSENDE - VILA DO CONDE 

Forragens de Outono/Inverno
Estamos à porta de mais uma época de sementeiras da Cultura de Outono/Inverno e é vital dar a esta cultura a
importância que ela merece.
 
Estas forragens dão um importante contributo na obtenção de proteína de qualidade, contribuindo para a redução
de custos na exploração. Se o momento de corte é determinante, a escolha das variedades também o é. Para isso a
cooperativa dispõe a preços competitivos de uma vasta gama de sementes e misturas, que seguramente se
encaixam na melhor solução para a sua exploração. Não hesite recorrer ao Serviço Técnico da cooperativa e ao
Serviço de Nutrição Animal para se aconselhar.


