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Entrevista

Ramón Rivera, Director-Geral da Elaia, aceitou o nosso convite
para numa breve entrevista falar um pouco sobre o que tem
sido a actividade desta empresa em
estratégicas de futuro.

e as suas opções

A Elaia é uma empresa que pertence ao
grupo português Sovena, que actualmente é um dos maiores
produtores e distribuidores mundiais de azeite.

Irricampo – Pode explicar resumidamente o
projecto da Elaia?
RR: O projecto Elaia surge em 2007, com o objectivo de
alcançar em poucos anos uma superfície de 10.000 hectares
de olival, numa óptica de aproveitar as potencialidades
e maiores produtividades do olival de regadio e
concretamente aproveitando a execução do projecto
Alqueva. Actualmente temos já 8.500 ha plantados, dos
quais cerca de 7.000 ha são em Portugal.
Irricampo – Em 2007 teve início a relação comercial
com a Irricampo; já efectuámos para a Elaia a
instalação de cerca de 4.000 hectares de olival,
sendo que 3.400 ha em regime de super-intensivo
e os restantes 600 ha em regime intensivo,
distribuídos por cerca de 22 instalações distintas.
Está satisfeito com a escolha da Irricampo como
instalador de rega?
RR: Sem qualquer dúvida! A Irricampo é uma das
melhores empresas do sector e pôde acompanhar-nos de
forma irrepreensível em todo o nosso rápido crescimento,
mantendo e cumprindo os calendários das obras bem como
um elevado nível de serviço após venda nas instalações que
estão já em exploração.
Também temos de mencionar a experiencia da
Irricampo na parte de programação e controlo
dos sistemas, o que para um projecto como o nosso,
com a quantidade de propriedades que gere, se torna
fundamental.
Irricampo - Que critérios tiveram em conta na
selecção do equipamento de rega e do instalador?
RR: É um conjunto de factores, mas de entre os mais
importantes creio que devemos destacar a qualidade
da instalação, o serviço pós-venda e a relação da
Irricampo, enquanto distribuidor, com os fabricantes
dos equipamentos de rega que representa. Por fim e não
menos importante, uma boa relação qualidade/preço.
Irricampo – Em todas as instalações se tem
utilizado o gotejador Uniram da Netafim, bem
como o sistema de filtragem Spin-Klin da Arkal.
Estão satisfeitos com o desempenho destes dois
componentes fundamentais do sistema de rega?
RR: Estamos muito satisfeitos com a nossa escolha, embora
isso tenha exigido um esforço inicial, sendo no entanto hoje
uma garantia para o bom funcionamento das instalações.
www.irricampo.pt

Portugal

Irricampo – Além das 22 instalações efectuadas pela Irricampo, têm
outras efectuadas por instaladores concorrentes. Pode efectuar um
pequeno resumo de como conseguem efectuar o controlo de todas
estas instalações?
RR: No nosso caso temos uma equipa de pessoas, lideradas pelo Guilherme
Gaivão, que gere o dia-a-dia das instalações. Desde a programação, passando
pelo controlo de todas as incidências, até ao pedido de adubos. Mas tudo isto
só é possível graças aos programadores instalados, que nos possibilitam fazer
grande parte do trabalho à distância, ainda que o trabalho de campo siga sendo
sempre fundamental.
Irricampo – O sistema de telemetria usado para controlo dos
programadores à distância, tem sido uma boa ajuda para a gestão
da rega? É um sistema fiável? Vale a pena apostar cada vez mais
nesta opção?
RR: Com o número de programadores que gerimos neste momento, seria
impossível fazê-lo de outra forma. Para além dos programadores instalados
nas nossas herdades em Portugal, também usamos esta tecnologia para gerir
desde o nosso escritório os nossos programadores instalados em Espanha e
Marrocos.

“A Irricampo é uma das melhores empresas do sector e pôde
acompanhar-nos de forma irrepreensível em todo o nosso rápido
crescimento, mantendo e cumprindo os calendários das obras
bem como um elevado nível de serviço após venda nas instalações
que estão já em exploração.” -

Ramón Rivera

Trabalhámos os primeiros anos com o sistema GSM que ficou entretanto
ultrapassado para a quantidade de unidades que gerimos, e agora estamos já a
utilizar o sistema mais evoluído, por GPRS.
A fiabilidade é muito boa. O único problema é que está baseado numa série de
aparelhos que lhe enviam informação e quando qualquer um deles pára, deixa
de transmitir a informação e acumular os dados recebidos.
Irricampo – Como perspectiva o mercado do azeite, a nível global,
para o futuro?
RR: Estes anos estão a ser particularmente difíceis para todos, mas estamos
convencidos que o azeite continuará a ter um futuro promissor. Temos de
trabalhar todos para desenvolver novos mercados que reconheçam ao azeite
as suas qualidades, permitindo assim incrementar o consumo a nível mundial.
Para que isso se consiga devemos ser cada vez mais competitivos e exigentes
em qualidade.
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Novos Produtos Valley
PainelValleyTouchPro™

Rega de “Precisão” -VRI (Variable Rate Irrigation)

O painel de controlo mais avançado da rega mecanizada;
desenhado para simplificar a programação da rega.

O novo painel de controlo TouchPro da VALLEY fornece aos
seus utilizadores, num interface amigável, um poderoso controlo dos
seus pivots VALLEY. A tecnologia táctil permite aos utilizadores
personalizarem o ecrã principal a cores.
Possui controlos melhorados: programação da gestão da rega,
posições do aspersor final e posições dos limites da parcela.
O VALLEY TouchPro está desenhado especificamente para
enfrentar os requisitos de temperaturas extremas, humidades
elevadas e variações da voltagem. Os agricultores podem aplicar com
precisão água, fertilizantes e químicos enquanto reduzem a utilização
de água, o consumo de energia e custos da mesma.
O painel de controlo VALLEY TouchPro pode utilizar as funções
mais avançadas de monitorização remota da BaseStation2-SM e
do TrackerSP da Valley, fornecendo-lhe actualizações e opções de
controlo a partir do computador do escritório, telemóvel ou internet.
Este produto tem uma garantia VALLEY de 5 anos.

Proteja os Cabos Eléctricos
Contra Roubos

dos

Com uma combinação de hardware e software perfeita, o sistema
VRI (Variable Rate Irrigation) da VALLEY permite ao agricultor
ajustar a quantidade de água num sector em particular (controlo
de velocidade VRI) ou zona de gestão (controlo de zona VRI). É
ideal para campos com múltiplos tipos de solo e topografia variada;
a aplicação da rega com o VRI pode ser programada de modo a
condizer com as condições específicas do campo.

Controlo de Velocidade VRI
• Aumenta ou diminui a velocidade do pivot para alcançar a
aplicação de água desejada ao longo de um sector.
• Requer um painel de controlo Pro2 ou Select2.
• Utiliza a carta de aspersores existente.
• Nenhum hardware adicional necessário.

Pivots

Controlo de Zona VRI
• Liga e desliga as válvulas de controlo ao longo de qualquer zona
do pivot para alcançar a aplicação de água desejada dentro de
uma zona de gestão.
• Pode ser utilizado para controlar a abertura e fecho em áreas
específicas de um campo tais como valas, canais, áreas húmidas
ou outros pontos sensíveis no campo.
• Requer painel de controlo Pro2
• O hardware adicional necessário inclui as caixas de torre
VALLEY existentes e válvulas de controlo adicional para cada
aspersor, que serão controladas pelo Controlo de Zona VRI.

O roubo de cabo eléctrico de alimentação às torres é um
crime com o qual, infelizmente, cada vez mais proprietários e
utilizadores de equipamentos de rega têm que lidar. A VALLEY e a
IRRICAMPO oferecem uma gama completa de produtos para
ajudar a prevenir o roubo destes cabos eléctricos. Desde produtos
que tornam extremamente difícil a sua remoção até soluções que
alertam quando um roubo poderá estar a ocorrer, são muitas as
opções para proteger o seu investimento proporcionadas pela
VALLEY.
Para completar ainda mais a sua oferta destas opções contra roubos
de cabos eléctricos, a VALLEY desenvolveu e patenteou uma
nova opção que consiste num tubo de 1” de diâmetro, em ferro
galvanizado que protege o cabo eléctrico; este é “fixo” no interior
do tubo através de uma silicone especial, impedindo assim a sua
remoção por completo da torre. Esta opção pode ser instalada em
qualquer modelo de pivot, tendo para isso que os tubos do pivot
serem fabricados segundo encomenda específica.
A IRRICAMPO até ao momento já instalou 3 máquinas novas com
esta opção, revelando-se a mesma uma boa solução para os clientes
que por ela optaram.
www.irricampo.pt

Software de Prescrição VRI
• Permite a criação de um plano de Rega de Taxa Variável baseado
em informação topográfica, mapas de dados de solos, dados
de rendimento e outra informação do campo definida pelo
utilizador.
• Carregado para o painel de controlo para uma utilização completa
do Controlo de Velocidade VRI e Controlo de Zona VRI
• Utilizado num computador externo.
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Reunião de Clientes Valley
Director Técnico da Valmont, Raul Marcos, de novos produtos. Esta
sessão de trabalho, terminou
com
uma
demonstração
prática de alguns produtos,
nomeadamente,
a
nova
Base Station CAMS e novos
nebulizadores e aspersores.
No passado dia 2 de Fevereiro, realizámos nas nossas
instalações da Quinta do Mocho, mais uma reunião de
clientes.
A reunião começou com uma apresentação do Director Geral
da Valmont, Sr. François Levesque, onde foi traçada uma breve
panorâmica sobre o mercado mundial de cereais e perspectivas
futuras. De seguida, foi efectuada uma apresentação pelo

Foi uma excelente jornada
de trabalho, a qual serviu
para falar e trocar algumas
experiências com diversos
dos nossos clientes, ficando
uma vez mais, patente, toda a
capacidade de inovação e
liderança da marca VALLEY.

IRRICAMPO participa no projecto
SudExpand de iniciativa da Syngenta
A IRRICAMPO a convite da Syngenta, participa no projecto
SudExpand. Este projecto de iniciativa e responsabilidade da Syngenta,
tem como finalidade demonstrar, promover e incentivar a cultura do
milho de regadio nos perímetros de rega do Alqueva, evidenciando
assim que a zona em questão, possui todas as potencialidades para a
produção agrícola podendo constituir a mesma uma forte aposto do
nosso sector agrícola. Assim, foi instalado um pivot na Herdade do
Freixo em Selmes, concelho de Beja.

O milho encontra-se “espectacular” prevendo-se uma muito boa
produção, comprovando assim que existem todas as condições
necessárias na zona, nomeadamente solos de qualidade, água,
clima, horas de luz, etc., para a produção da cultura do milho
que juntamente com todos os outros factores de produção e
acompanhamento técnico poderão permitir atingir produções
muito boas, confirmando assim que esta cultura é mais uma opção
interessante para os agricultores locais.

Todas operações culturais, são de responsabilidade da Valinveste e
da Agroterra, nomeadamente do Eng.º Joaquim Pedro Torres e Eng.º
Manuel Paim, respectivos sócios-gerentes das mesmas.
O pivot, foi dimensionado, fornecido e instalado pela IRRICAMPO, é
da marca Valley e rega cerca de 43ha. Este pivot está equipado com
um quadro de comandos CAMS-PRO2, que é controlado à distância
através da Base-Station CAMS, instalada no escritório da Valinveste
em Santarém. A água para o pivot tem origem num hidrante da EDIA, Desde já saudamos e felicitamos a Syngenta e todos os envolvidos
instalado na propriedade fornecendo o caudal e pressão necessária neste projecto, pela excelente iniciativa e empenho demonstrado
no mesmo.
para o funcionamento do pivot

Novo Colaborador
Em Março de 2011, a IRRICAMPO
admitiu um novo colaborador.
Ricardo Pena de 33 anos, já antes tinha
trabalhado connosco,
tendo nos últimos 3 anos
trabalhado na Regaber,
em Barcelona, na área
de automatismos. Vem
para reforçar esta área de automatismos
e controlo a qual segue sendo forte
aposta da IRRICAMPO.
Ao Ricardo, desejamos as maiores felicidades e
sucesso neste seu novo desafio profissional.

www.irricampo.pt

Formação Técnica na
ADCON-Áustria

Formação na Progrés com
Técnicos da ELAIA

Em finais de Maio de 2011, os nossos
colaboradores Cristovão Silva e
Ricardo Pena, deslocaram-se à sede
da ADCON em Klosterneuburg na
Áustria, para uma formação técnica
das novas estações addWAVE GPRS e
software addVANTAGE 6.1.

Em Junho de 2011, o nosso
colaborador
Ricardo
Pena
acompanhou três técnicos da
empresa ELAIA (Grupo Sovena) à
sede da Progrés em Lérida - Espanha,
para uma formação na utilização e
configuração do novo software de
comunicações Agrónic PC, agora
na sua versão 3. De destacar o
acompanhamento prestado pela
Progrés e Irricampo a este
projecto da Elaia, que conta já
neste momento com mais de 50
programadores da série 4000 a
funcionarem à distância por GPRS.

Foram 3 dias de formação intensa para
tomar conhecimento das novidades a
nível de hardware e software disponíveis
para 2011, bem como das novas opções
a adicionar no futuro ao “pacote” de
equipamentos comercializados pela
Adcon.
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Consiga até 30% de Poupança com os Filtros L.C.E. da ARKAL
Filtros de discos existem muitos, mas nenhum excepto o Spin
Klin System L.C.E. da Arkal, assegura uma filtragem eficiente
a baixa pressão, 1.5bar, e ao mesmo tempo permite poupar água
e energia, em média 30% menos que outros sistemas de filtragem
de discos.

Porquê optar pelas baterias L.C.E.
- Menor consumo
- 30% de poupança de água
- Baixa pressão de retrolavagem
- Sistema Autolimpante
- Tecnologia Spin Klin
- Filtragem de grande diâmetro
- Coletores e corpo em Polipropileno

Casos Reais:Comparação entre Sistemas
Caso 1: 80 m3/h
Sistema LCE vs Malha hidráulica/Filtro de gravilha
Sistema LCE

Malha Hidráulica/Filtro
de Gravilha

Pressão de
retrolavagem: 1,5 bar
Consumo da bomba: 5,2kW
(segundo curva da bomba)

Pressão de
retrolavagem: 2,2 bar
Consumo da bomba: 9,6kW
(segundo curva da bomba)

CUSTO ENERGÉTICO:
0,0076€/m3
38,00€/ha

CUSTO ENERGÉTICO:
0,0141€/m3
70,50€/ha

-46%
poupança
energética

Caso 2: 170 m3/h
Sistema LCE vs Malha Eléctrica
Sistema LCE

Malha Eléctrica

Pressão de
retrolavagem: 1,6 bar
Consumo da bomba: 12,3kW
(segundo curva da bomba)

Pressão de
retrolavagem: 2,0 bar
Consumo da bomba: 19,3kW
(segundo curva da bomba)

CUSTO ENERGÉTICO:
0,0085€/m3
42,50€/ha

CUSTO ENERGÉTICO:
0,0134€/m3
67,00€/ha

-36,5%
poupança
energética

Caso 3: 105 m3/h
Sistema LCE vs Sistema de Discos Convencional

Conhece
mercado

algum
que

outro

possua

um

produto
sistema

Sistema LCE

no
de

filtragem automático de accionamento
hidráulico que consiga limpar a esta
pressão tão baixa?

Filtro Discos
Convencional

Pressão de
retrolavagem: 1,6 bar
Consumo da bomba: 6,9kW
(segundo curva da bomba)

Pressão de
retrolavagem: 2,8 bar
Consumo da bomba: 14,0kW
(segundo curva da bomba)

CUSTO ENERGÉTICO:
0,0077€/m3
38,70€/ha

CUSTO ENERGÉTICO:
0,0157€/m3
78,50€/ha

-50,7%
poupança
energética

Novidades ADCON
Estação addWAVE A753 GSM/GPRS
É uma nova estação remota que pode comunicar via GSM ou, via GPRS. Dispõe de 4
portas individuais para ligação de sensores
– digitais e analógicos. Vem equipada com
um modem GSM/GPRS interno “quadband” que permite o seu funcionamento
em qualquer rede móvel mundial e isto
tudo alimentado por um painel solar de reduzidas dimensões.
A addWAVE A753 ao funcionar por GPRS,
permite enviar os dados através da internet
para uma estação base A850 em qualquer
parte do mundo, desde que esta esteja
acessível através da internet.

www.irricampo.pt

Sonda de humidade no solo SM1
Vem substituir o antigo C-Probe. Este
novo modelo, projectado e construído pela
ADCON, utiliza os mesmos princípios de
medição e método de instalação, mas acrescenta-lhe algumas novidades:

Pluviómetro RG1
Com um corpo em alumínio, conferindo-lhe
uma maior robustez e durabilidade. Tem um
orifício com uma área de 200mm2 e uma resolução de 0,2mm por pulso.

- Protocolo de comunicações SDI12, que
permite um baixo consumo de energia e
alta resolução de dados
- Vários comprimentos disponíveis, 30, 50,
60, 90, 100, 150cm
- Além dos sensores de medição
de humidade no solo distanciados
a cada 10cm, todas as sondas possuem sensores de temperatura do solo.

Software addVANTAGE PRO
Nesta nova versão 6.1, foram introduzidas
várias novidades/melhoramentos. Os gráficos passam a dispor de nova barra de botões para um acesso mais rápido ao tipo
informação que pretendemos visualizar, seja
gráfico de linhas (tendência), tabela ou painel de instrumentos. Mais opções de configurações de dados, extensões e cultivos.
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Prevenção de Atascamentos
nos Pivots

A corrosão nos Pivots

A opção V3 consiste na aplicação de uma terceira roda no Os pivots, tratando-se de estruturas de aço galvanizado,
eixo da torre aumentando a sua tracção em cerca de 50%, naturalmente que estão sujeitos a efeitos de corrosão
minimizando assim as possibilidades de atascamento da torre. que nalguns casos, poderão ser muito graves.A corrosão
Óbviamente, este sistema ou qualquer outro método por é um fenómeno de desgaste que provoca uma grande
si só, pode ser pouco eficaz se não forem conjugados com deterioração das tubagens dos pivots. Este fenómeno
está relacionado fundamentalmente com a qualidade da
outros sistemas, métodos e acções preventivas.
Após uma campanha de utilização do sistema V3, fomos água de rega, mas também com a utilização e aplicação
ao encontro do nosso cliente Eng.º José França da Soc. de químicos com o pivot, com o funcionamento correcto
Agro-Pec. França, para que nos relate a sua experiência das drenagens das torres do pivot, com existência de
areia na água de rega, etc.
com este equipamento.
Qualidade da Água – a maneira mais fácil e económica de começar
a proteger o seu investimento é fazer, antes de adquirir um pivot, uma
análise à água que irá utilizar na rega. Uma análise da água que utiliza
na rega é fácil, barata e demora apenas alguns minutos a fazer. Mas
nunca é tarde para o fazer, pois a qualidade da água vai-se alterando
ao longo dos tempos nos aquíferos subterrâneos e noutras fontes
de água, que juntamente com o
aumento do uso de aplicações
químicas
através
da
rega,
favorecem o aparecimento da
corrosão dum pivot galvanizado
sobretudo no interior dos tubos.
A interpretação dos resultados da análise da sua água, não sendo
infalível, ajuda a prever qual o grau de corrosão para a tubagem do
seu pivot.
Válvulas de Drenagem das torres dos pivots – terá de se
assegurar que as válvulas de drenagem funcionam bem e que o pivot
fica vazio, sem água, quando pára.
A água parada aumenta significativamente a corrosão e esta por
sua vez aumenta dramaticamente se a temperatura da água aquece
dentro dos tubos. Este é um ponto fundamental a ter em conta, tanto
mais que se tem observado que alguns pivots têm estas válvulas
de drenagem tapadas para evitar problemas de atascamento e ou
poupança de água. Não cometer este erro; ter sempre as válvulas de
drenagem em perfeito funcionamento.
Utilização de Químicos – deve-se perguntar sempre ao fornecedor
do produto químico se o produto é nocivo ou não para o galvanizado
do pivot. Certificar igualmente que a dose e concentração aplicadas
não prejudicam o galvanizado dos tubos. Após efectuar a aplicação
química através do pivot deverá parar a doseadora e continuar a
regar para lavar a tubagem do pivot.
Existência de areia na água de rega – em pivots que utilizem
águas de origem de furos, é normal virem areias dissolvidas na água.
Estas podem provocar um efeito abrasivo nos tubos. Dever-se-á, para
evitar esta situação, instalar um sistema de filtragem adequado para
reter as areias.
A partir das 7000 horas de funcionamento,
menos horas no caso de ser uma zona
“conhecida” de má qualidade da água de
rega, é importante efectuar anualmente
uma avaliação visual do estado e espessura
dos tubos do pivot. Há aparelhos que
permitem medir a espessura dos tubos e com isso dar uma
ideia aproximada do desgaste dos mesmos, comparando com a
espessura original.
A VALLEY possui um software específico e próprio, onde introduzindo
os parâmetros da análise de água dará uma previsão aproximada de
qual a duração da tubagem. Com esta informação, pode-se escolher e
fornecer a melhor opção de tubos para uma situação em particular.

Irricampo – Teve algum atascamento nas torres onde foram
instalados o sistema V3?
Eng.º França – Não.
Irricampo - Nos outros anos era normal ter atascamentos
nessas torres?
Eng.º França – Sim, era bastante normal ocorrerem vários
atascamentos nessas torres ao longo da campanha, o que nos
provocava grandes chatices pois obrigava a parar a rega e a gastos
acrescidos de mão-de-obra para desatascar as torres.
“Esta opção à partida, pela experiência que
temos tido, parece-me uma boa opção para
solucionar ou melhorar o problema dos
atascamentos.” - Eng.º França
Irricampo – Está satisfeito com a opção de instalar o sistema
V3?
Eng.º França – Sim, estou bastante satisfeito. Há algumas zonas do
pivot onde estas rodas passam, que são bastante “difíceis” em termos
de atascamentos e com esta opção as coisas melhoraram bastante.
Irricampo – Pensa que pode ser uma boa opção para
prevenir e contornar o problema dos atascamentos nos
pivots no campo de Vila Franca?
Eng.º França – Sem dúvida que sim que ajuda a melhorar esse
problema. Saliento que já tínhamos instalado esta opção numa torre
de um pivot que temos no Paúl do Trejoito e o qual solucionou o
problema que aí tínhamos.
Aqui no campo de Vila Franca, já tínhamos experimentado diversas
soluções nestes pivots mas as quais têm-se revelado sempre
complicadas de reduzir ou eliminar os atascamentos. Esta opção à
partida, pela experiência que temos tido, parece-me uma boa opção
para solucionar ou melhorar o problema dos atascamentos.

www.irricampo.pt
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Cliente
e
amigo
da
Irricampo há mais de 25
anos, José Carlos da Luz
recebeu-nos na exploração
agrícola
da
sua
mãe,
situada na Golegã, para
falar connosco e explicar
um pouco a sua actividade
agrícola.

Irricampo – Pode efectuar uma breve descrição da sua 1987, quando montámos o primeiro pivot sendo que até hoje não
houve necessidade de mudança. Estamos satisfeitos. O sistema linear
exploração agrícola?
adapta-se bem ao tipo de parcelas, tendo uma eficiência de rega muito
José da Luz - A Casa Agrícola Arminda Aurora Domingos Henriques
superior às coberturas totais. A sua operação no dia-a-dia possui uma
de Sousa Luz, é constituída por um conjunto de explorações agroadaptação no início mais complexa, uma vez que existe a necessidade
pecuárias, tendo como área explorada cerca de 350 ha de terra.
de mudança das mangueiras, o que por si só já complica, mas estamos
Dividem-se no essencial entre o sequeiro, através da floresta e confiantes que vamos obter bons resultados.O sistema de pivot tornaexploração de bovinos de carne, e o regadio, dedicado à exploração se mais simples de trabalhar.
de culturas arvenses e olival. Este último, o regadio, ocupa cerca de
200 ha de área, sendo situado na Golegã e as principais culturas são
o milho, batata para a indústria, cebola e olival.
“Investimos em quadros Valley Pro-Cams, pois permitenos ter um leque de opções de funcionamento do sistema
Irricampo – Sempre se dedicou à agricultura de regadio?
e gestão de rega mais alargado” - José Carlos da Luz
Acredita na agricultura que não seja de regadio?
José da Luz - Sempre que me lembro dos tempos de miúdo, quando
andava pelo campo com os meus pais (já se passaram trinta e alguns
Irricampo – Esta campanha investiu igualmente na colocação
anos ….), o regadio nesta região, já era uma realidade.
de quadros electrónicos programáveis PRO-CAMS nos seus
Cresci e formei-me no meio do regadio! Acredito na agricultura pivots, quer nos novos quer nos mais antigos já existentes.
que não seja de regadio sim, mas não nesta zona da Golegã onde o Está satisfeito com a troca efectuada? Que mais valia vê para
mesmo está implantado por excelência.
o seu dia-a-dia com esta opção?
“O sistema linear adapta-se bem ao tipo de parcelas da
nossa zona da Golegã, tendo uma eficiência de rega muito
superior às coberturas totais.” - José Carlos da Luz

José da Luz - Investimos em quadros Valley Pro-Cams, pois permitenos ter um leque de opções de funcionamento do sistema e gestão
de rega mais alargado, principalmente quando se tratam de pivots
sectoriais e/ou com várias culturas no mesmo sistema. Para além
das potencialidades, como o controlo remoto, que tem bastante para
explorar.

Irricampo – Há mais de 20 anos que é cliente da
Este sistema inicialmente teve uma limitação de programação dos
Irricampo. Durante estes anos todos, qual a sua opinião sobre
arranques e paragens diários, o qual foi “resolvido” pela IRRICAMPO
os serviços quer comerciais quer técnicos, e os produtos
atempadamente. Estamos satisfeitos com a troca, e no dia-a-dia são
comercializados pela Irricampo?
evitadas as idas aos sistemas para proceder a alterações uma vez que
José da Luz - Somos clientes da IRRICAMPO desde 1987, ano podem agora ser previamente programados.
em que montámos o primeiro sistema pivot. Desde aí até à presente
Irricampo – mesmo com toda este clima de “crise” que se
data já se contam 15 sistemas de rega que cobrem cerca de 190 ha da
vive actualmente, qual a sua perspectiva para a agricultura
exploração, desde coberturas totais, pivots e rega gota a gota.
na nossa região do Ribatejo?
Pelo atrás referido, e porque em 2011 voltámos a optar pelo
José da Luz - A minha perspectiva é positiva, sendo que acredito
equipamento da IRRICAMPO, só podemos afirmar que a nossa
na agricultura em geral e na nossa região em particular, uma vez que
confiança na Vossa empresa mantém-se.
temos potencial produtivo e comercial, estando bem organizados. Os
Irricampo – Este ano aumentou significativamente a área de agricultores desta região investiram na profissionalização, e devem ser
regadio, tendo instalado 3 pivots e 1 linear. Está satisfeito com olhados desta forma, esta região merece investimentos com qualidade,
as 4 máquinas novas? E o linear, está convencido que pode como projectos de emparcelamento e regadios colectivos, sejam eles
ser uma boa solução para o tipo de parcelas predominantes públicos ou privados.
nesta zona da Golegã? É fácil de operar com ele? Que lhe
A região, o país e até o continente Europeu necessitam de uma
parece a uniformidade de rega quando comparada com os
agricultura forte, produtiva e amiga do ambiente.
sistemas de rega por cobertura total tão tradicional aqui na
zona da Golegã?
É nossa esperança e convicção que a nova PAC siga nestes sentidos.
José da Luz - Já conhecemos os sistemas da VALLEY desde
www.irricampo.pt
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