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Dia de Campo - SaniMilho

1 de Setembro de 2015

Estação Experimental António Teixeira - Coruche
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Enquadramento

(alguns dados relevantes)

Fonte: IFAP/ANPROMIS

Área de cereais em Portugal (304.887ha): 2015
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Fonte: IFAP/ANPROMIS

Área de culturas arvenses em Portugal (352.351ha): 2015

29.017ha
(8%)

20.122ha
(6%)

126.411ha
(36%)

57.446ha
(16%)

71.891ha
(20%)

19.162ha
(5%)

19.350ha
(5%)

Arroz

Cevada

Milho

Trigo(s)

Outros Cereais

Girassol

Tomate

Fonte: IFAP/ANPROMIS

Área de milho em Portugal (126.411ha): 2015

Por tipo de utilização (Grão vs Silagem)

78.650ha
62%

47.761ha
38% Milho Grão

Milho Silagem
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Fonte: IFAP/ANPROMIS

Área de milho em Portugal: 2015 | Por Direcção Regional Agricultura

45.554ha
36%

27.486ha
22%

25.369ha
20%

16.696ha
13%

180ha

11.126ha
9%

DRAP Norte

DRAP Centro

DRAP LVTejo

DRAP Alentejo

DRAP Algarve

DRAP Açores

Fonte: IFAP/ANPROMIS

Área de milho em Portugal: 2015 |Por Distrito

21.435ha

16.961ha

13.895ha

10.719ha

7.595ha
6.546ha

Santarém Braga Porto Aveiro Coimbra Beja
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Fonte: IFAP/ANPROMIS

Área de milho em Portugal: 2015 |Por Concelho

6.489ha

4.295ha 4.231ha

3.400ha 3.257ha
2.757ha

O Projecto - SaniMilho



01-09-2015

7

Em 2013, a ANPROMIS assinou um protocolo de colaboração técnico‐científica

com o INIAV, pelo período de 8 anos, que tem por objectivo dinamizar estudos,

actividades e projectos no âmbito da cultura do milho, na Estação Experimental

António Teixeira, em Coruche.

Na sequência da assinatura deste protocolo, a ANPROMIS, em parceria com o

INIAV e com a Terramilho, apresentou uma candidatura à acção 4.1 do PRODER

“Cooperação para a Inovação”, para levar por diante neste local um estudo

detalhado sobre a cefalosporiose, denominado SaniMilho “Optimização da

produção de milho prevenindo a cefalosporiose”, que foi aprovado no dia

12/2/2014.

Na sequência do trabalho iniciado em 2014, a ANPROMIS estabeleceu no início do ano de

2015 um acordo com a IMPERREGAS e com a NAANDANJAIN Irrigation, para proceder à

instalação de um sistema de gota a gota enterrada a 35 cm, numa área com cerca de 4,7

hectares.

No conjunto dos dois projectos a ANPROMIS fez um investimento global de cerca de 120 mil

euros:

‐ 85.000€ no pivot com uma taxa de comparticipação de cerca de 25% (acção 4.1 PRODER)

‐ 25.000€ no sistema gota a gota com uma taxa de comparticipação de cerca de 40% (acção

Pequenos Investimentos do PDR2020)
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A Terramilho: é a entidade gestora da parceria e tem a incumbência acompanhar a

instalação e o desenvolvimento dos campos de ensaio e assegurar a divulgação dos

resultados obtidos, no final do projecto, junto dos seus associados (Itinerário

Técnico).

A ANPROMIS: fará o delineamento, instalação e acompanhamento dos ensaios de

campo e procederá à divulgação dos resultados obtidos, juntos dos produtores

nacionais de milho (Dias de Campo).

O INIAV: colaborará no delineamento dos campos de ensaio e acompanhará os

ensaios realizados, procedendo à recolha e tratamento dos dados obtidos do ponto

de vista científica, avaliando as técnicas preventivas mais aconselhadas à doença.

A IMPERREGAS e a NAANDANJAIN Irrigation: acompanhar a instalação do sistema

gota a gota e o desenvolvimento da cultura do milho nesta área

As tarefas de cada Parceiro 

Os ensaios instalados 

em 2015
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De forma a atingirmos os objectivos propostos e envolvermos os diversos agentes da

fileira, convidámos diversas empresas que operam no mercado nacional a associarem‐se a

este projecto, disponibilizando‐nos os factores de produção necessários à implementação

dos ensaios previstos.

Assim sendo, ao nível das sementes ( 20 variedades) podemos contar com a participação:

- Agrovete/Koipsol (2 variedades)

- Dekalb (4 variedades)

- Lusosem/LG (2 variedades)

- Maisadour (2 variedades)

- Pioneer (4 variedades)

- RAGT/Hubel (2 variedades)

- Syngenta (4 variedades)

Ao nível dos herbicidas (3 planos diferentes), contamos com as presenças:

- Bayer

- SAPEC 

- Syngenta

Ao nível dos fertilizantes (3 planos diferentes), contamos com as presenças:

- ADP

- CADUBAL / YARA

- TimacAgro

- Nutrofértil
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Ensaios instalados - 2015

Talhão I
Fertilizante: CADUBAL/YARA
Herbicida: SAPEC
Sementes: Agrovete/RAGT/Lusosem

ARMAZÉM

VACARIA

Bordadura

Talhão II

Fertilizante: TimacAgro

Herbicida: Bayer
Sementes: Maisadour/Pioneer

Talhão III
Fertilizante: ADP
Herbicida: Syngenta
Sementes: Syngenta/Dekalb

Ensaios instalados - 2015
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O Dia a Dia

Instalação do sistema gota a gota

Passagem da grade de disco
(12/3/2015)
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Passagem do Chisel Cruzado
(7/4/2015)

Nivelamento da parcela 
(4/4/2015)
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Instalação da rega 
gota a gota enterrada

(14/4/2015)

Instalação da rega 
gota a gota enterrada

(14/4/2015)
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Instalação da rega 
gota a gota enterrada

(14/4/2015)

Instalação da rega 
gota a gota enterrada

(14/4/2015)
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A sementeira de milho no pivot 
(4/5/2015)

A sementeira de milho 
na gota a gota 
(18/5/2015)

A sementeira do sorgo na 
gota a gota (25/6/2015)

A ressementeira do sorgo na 
gota a gota (15/7/2015)
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O sistema de bombagem

O sistema de filtragem
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A emergência do milho 
na gota a gota

31/5/2015

A utilização de equipamentos para uso 

mais eficiente da água:

2 caudalimetros

3 sondas (pivot + gota a gota)
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Os boletins das necessidades de rega do milho
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Imagem aérea – Pivot (12/7/2015)

Imagens aérea – Gota a Gota (17/8/2015)
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Alguns dos principais

constrangimentos a assinalar

Javalis 

Pássaros
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Agradecimentos

aos parceiros do projecto
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As Organizações de Produtores

associadas da ANPROMIS
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