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Exploração familiar iniciada pelo Sr. José Teixeira nos anos 70.
Começaram com uma Sala Tandem e em 1994 passaram para
uma Sala Espinha 2x7/14 já com Programa de Gestão Alpro.
Em 2003 começaram a ordenhar numa Sala Paralela 2x20/40
DeLaval com Cancela de Arrasto e Porta Separadora, para
chegarem às 630 vacas.
Hoje têm 730 vacas, sendo 410 ordenhadas com 6 VMS no
novo estábulo construído em 2014.
É a maior exploração de vacas com Robots de Ordenha no
Sul da Europa.
Com o apoio técnico da DeLaval/Harker na definição da
construção do estábulo, conforto animal e ferramentas de
gestão, foi também importante a solução encontrada para o
tráfico das vacas nos robots.
Para além do Sistema de Ordenha Robotizado VMS com a
gestão DelPro e Tráfico das vacas, foram instaladas as escovas
para vacas, a iluminação e outros equipamentos para o
estábulo. O Tanque do leite tipo Silo tem capacidade para
34.000L apoiado por um Buffer de 1.600L para poder ordenhar
enquanto descarrega e lava o Silo principal.
O apoio nas BOAS PRÁTICAS dos Robots quer no Início de
Funcionamento e definição das Rotinas Diárias, quer depois
no seguimento da Melhoria dos Resultados e a capacidade de
assistência técnica foram importantes factores no sucesso ao fim
de 1 ano.
Com o VMS podemos seguir melhor as vacas, controlá-las
mais em detalhe e com informação mais actualizada e precisa,
podemos melhorar muito a produção por vaca e a saúde dos
úberes.
Os meses iniciais foram duros, os animais tiveram de aprender

novas rotinas, a formação das pessoas com novas práticas diárias
e a afinação das máquinas, deu tudo muito trabalho. Valeu a
pena porque os resultados estão à vista e hoje têm muito mais
tempo para outras actividades, apoiar mais a área agrícola e
outras.
Com mais de 16.000L ordenhados por dia, com 410 vacas
nos 6 VMS, o que dá 69 vacas por robot com média de 39L, só
com o tráfico das vacas guiado “FeedFirst” com Porta Inteligente,
permite atingir estas capacidades. Facilitou muito o ensino das
novas rotinas das vacas, sem praticamente ter vacas atrasadas.
Hoje, com as rotinas bem definidas e porque o desenho do
estábulo também o permite, podemos também ter Tráfico Livre
para algumas vacas mais “pachorrentas e dominadas” e fazer
pastoreio sempre que as condições da pastagem o permitam,
3 horas por dia – só saem as vacas “ordenhadas” e as vacas
ao regressarem são “apanhadas” na Porta Inteligente, as que já
estão com permissão de ordenha.
Para os produtores sobreviverem têm de ser muito profissionais,
apostar no conforto e terem dimensão, caso contrário não
conseguem ser competitivos. Com estes resultados ao fim do
1º ano, foi sem dúvida a tecnologia dos Robots que contribuiu
em muito para este patamar de profissionalismo. A partir de um
determinado nível de maneio, só com o apoio da tecnologia dos
Robots se consegue continuar a melhorar – vacas ordenhadas 3
e mais vezes, ordenha por teto, controlo das mamites por teto
e de forma antecipada, o software DelPro de apoio à gestão,
o acesso remoto MyFarm – “fui de férias, pude acompanhar e
resolver todos os “casos” com a minha equipa que continuava
no terreno, quando cheguei estava tudo controlado, nada de
surpresas”.

| 10

| 11

