Crescemos em equipa
Somos um conjunto de Agricultores que
acredita no futuro, adaptando-nos a novos
mercados e a novas culturas, garantido a
rentabilização das nossas explorações.

Lideramos as culturas que produzimos,
inovamos nos processos e na tecnologia,
desenvolvemos produtos de qualidade e
somos profissionais reconhecidos pelo
mercado.

Porquê inspeccionar o pulverizador?
A inspecção de pulverizadores é uma
importante medida de gestão nas empresas
agrícolas.
As principais vantagens para si, são:
 Garantir uma eficiente aplicação dos
produtos fitofarmacêuticos
 Utilizar uma menor quantidade de
produto aplicado

Cultivamos confiança e
competitividade!
Contacte-nos

INSPECÇÃO DE

André Rodrigues
Tlm: 966 829 853
Email: andre.rodrigues@agromais.pt

PULVERIZADORES

 Reduzir os custos e, dessa forma,
aumentar o rendimento da exploração
 Contribuir para o prolongamento da vida
útil do pulverizador

Estrada do Casal Branco
Golegã
Tel: 249 976 936

Crescemos em equipa!

Obrigação?
A partir de 26 de Novembro de 2016 só
podem ser utilizados equipamentos de
aplicação de fitofármacos que tenham

sido aprovados em inspecção.

Sabia que, numa área de 250 ha,
uma sobre aplicação de 10% de

O nosso serviço de inspecção de

fitofármacos em duas

equipamentos de aplicação de

pulverizações pode representar um

produtos fitofarmacêuticos envolve

perda que pode atingir os 10.000€?

uma avaliação de todos os
componentes do pulverizador.

Será um custo ou um
investimento?
A garantia da maior eficiência de

Sabia que…
 Os bicos de pulverização não duram para
sempre?

 Um desgaste do bico de pulverização até
30% não é visível a olho nu?
 A estabilidade e a horizontalidade da

exploração com recurso ao mais

funcionamento do seu pulverizador tem

recente equipamento para este tipo

um impacto muito significativo na

de serviço.

rentabilidade das culturas. É, por isso,
um investimento com retorno garantido!

Diferenciação!
Para além de uma obrigação legal a

barra de pulverização tem uma influência

curto prazo, a inspecção de

decisiva nos resultados pretendidos?

equipamentos de aplicação de produtos

 A equipa da AGROMAIS se desloca à sua

fitofarmacêuticos, é uma exigência para

exploração para prestar este serviço?

Essa verificação é feita na sua

a obtenção de certificações de Boas

Práticas Agrícolas.

No final da inspecção, entregamoslhe:
 Relatório pormenorizado

 Certificado
 Selo de inspecção

