Vinomatos apresenta-lhe o seu programa de plantação
“Chave na mão”

Na base do programa está uma máquina de plantar guiada por satélite inventada por
um homem do terreno, Georges Mandrafina, criador-conceptor da máquina e
fundador da empresa.
A nossa empresa, com uma larga experiência de 30 anos em plantações de vinhas nos
mais belos terrenos de França, enriqueceu a sua colaboração com Espanha no que se
refere à plantação de oliveiras, nas quais aplicou a sua mais recente tecnologia e
profissionalismo. A empresa está instalada em Portugal há 17 anos.
É aqui na suavidade desta abundante terra que temos elaborado com os nossos
engenheiros, que fabricamos as máquinas de plantar das mais desenvolvidas do
mundo: as máquinas de plantar do futuro!
Tudo começou nos vinhedos de Bordéus em 1982, onde as primeiras máquinas com
funcionamento a laser, concebidas pelo Sr. Mandrafina, viram a luz do dia.
Desde aí, elas não mais pararam de evoluir e hoje em dia são guiadas por GPS RTK,
com uma precisão ao centímetro, desde há 15 anos.
Cada ano, a Vinomatos planta milhões de plantas em todo o mundo. Em França, os
nomes mais prestigiados têm solicitado a qualidade e eficácia dos nossos serviços.

Em cima, as máquinas de plantar Mandrafina nos vinhedos de Bordéus. Por cada dia de trabalho de 8
horas, cada máquina planta de 6000 a 10 000 pés, seguindo o espaçamento entre os pés.

A empresa tem hoje uma história neste sector que faz dela a referência última em
termos de plantação mecanizada. Na Andaluzia, a Vinomatos tem plantado milhares
de hectares de oliveiras, ultrapassando os 2500 hectares.
Certas plantações têm hoje cerca de 15 anos e podem ser visitadas para que possa
comprovar a evolução de um olival em super intensivo.
Em baixo, evolução de uma plantação de vinha plantada com a máquina Mandrafina guiada por GPS.

A Vinomatos é especialista nos programas “Chave na
Mão”, que oferecem ao investidor ou ao proprietário
um apoio total durante o projecto com a garantia de
uma monitorização das culturas, graças às
competências dos nossos engenheiros agrónomos e à
deslocação dos nossos técnicos ao local.
É com o entusiasmo dos grandes projectos que vos apresentamos o nosso projecto
Chave na mão.

Em cima, uma plantação de 400ha de oliveiras em super intensivo, realizada em 25 dias de trabalho com
4 máquinas Oliva Mandrafina em paralelo, guiadas por GPS, em Karia ba Mohamed, perto de Méknes,
em Marrocos.

Programa “Chave na mão”
Plantação de vinha ou olival
Em linhas gerais, o nosso programa Chave na mão oferece os seguintes serviços:
- pesquisa e análise de terras
- avaliação: conselhos profissionais para determinar as variedades de plantações, os métodos
de fertilização e de culturas tal como o projecto de rentabilidade.
- preparação das terras
- fertilização
- implementação do sistema de irrigação
- colocação da planta e do tutor
- instalação da estrutura de paliçada
- material fornecido: fertilizantes, sistema de irrigação, plantas, tutores, paliçada e todo o
material mecânico, hidráulico e GPS.
- acompanhamento das culturas: conselhos e ajuda técnica (tratamentos, poda, recolha e
comercialização).
- escuta e relações humanas garantidas a todo o momento
- missão pedagógica para o respeito do meio ambiente e necessidade de meter em prática
uma agricultura fundamentada para o interesse de todos.

Quatro fórmulas são propostas
Fórmula A:
Destinada aos investidores, esta fórmula compreende a pesquisa das terras mais adaptadas
ao seu projecto e a fórmula chave na mão.

Fórmula B:
Destinada aos proprietários, propõe o estudo das vossas terras e a fórmula chave na mão.

Fórmula C:
Destinada aos proprietários, esta fórmula propõe adaptar-se às suas necessidades. Plantação
simples com ou sem preparaçao de terras por exemplo.

Fórmula D:
Destinada aos investidores, esta fórmula destina-se a assumir a totalidade das operações:
desde a criação da sua empresa à implementação da plantação.

Fórmula A

I. Análise das terras e estudo do solo
Análise da terra

Escolhendo a vossa região, a Vinomatos Plantação propõe-lhe a localização ideal, a
variedade de vinha que poderá plantar nesse local e a garantia de um retorno de
investimento graças ao nosso estudo de viabilidade.
Os nossos profissionais no terreno são engeneheiros agrónomos diplomados que
trabalham em colaboração com as pessoas do seu país. Eles conhecem o solo de cada
região. São eles que descobrem e estudam o potencial das terras em função do clima,
das condições hídricas e da disponibilidade da mão de obra autóctone.

Estudo do solo: descrição
O estudo permite visualizar e conhecer o terreno afim de efectuar uma análise para
determinar:
- se a terra é cultivável
- quais as variedades que é possível plantar ali
- um programa de feritilização adaptado

Este estudo efectua-se em diversas fases:
a) Escavação de um buraco de 1,50m de profundidade com ajuda de uma
retroescavadora. ( São previstos 4 a 5 buracos para uma área de 100 ha). Esta
primeira fase permite uma análise visual do solo afim de determinar os
componentes e a sua abundância, quer ela seja argilosa, rochosa, arenosa ou
argilo-calcária.

b) Primeira remoção de 50 cm da camada superior com o objetivo de analisar a terra
dita vegetal.

c) Segunda remoção de 50 cm da camada inferior com análise

Obtemos assim suas análises sobre uma profundidade de um metro, permitindo um
relatório fiável ao nível da viabilidade do terreno.
d) Comentário de análise
i.
Este comentário conduzirá, num primeiro momento, à implementação
de um programa de fertilização.
ii.

Introdução do programa de trabalho

II - Plantação: fórmula “Chave na mão”
Preparação e limpeza das terras
As terras necessitam na maioria dos casos de um trabalho de limpeza prévio de
limpeza. É necessário por vezes retirar algumas árvores e remover as pedras.
Este trabalho esta inteiramente integrado no programa “Chave na mão” da fórmula A.
O material é fornecido ( tractores, retroescavadoras, reboques, etc), é garantido por
nós e assegurado pelos recursos humanos no local, formados por técnicos que
assumem a responsabilidade dos trabalhos de limpeza do solo.

Fertilização
Seguidamente ao comentário de análise mencionado acima no estudo do solo, um
programa de fertilização é iniciado, com o fornecimento dos fertilizantes necessários
para a rectificação das terras.
E na inha da nossa política para o respeito do meio ambiente e do individuo, todos os
nossos fertilizantes são produtos naturais e biológicos, testados, utilizados e
reconhecidos mundialmente.
No mundo que nós construímos para os nossos filhos, não poderia ser de outra
maneira.
A colocação dos fertilizantes faz-se a montante da plantação, com o material
(tractores, espalhadores, reboques) apropriados, sempre fornecidos por nós e postos
em prática pelos recursos humanos presentes no local, constituídos por técnicos que
se responsabilizam.

Preparação do terreno
a. Quebra ou subsolagem
b. Passagem do disco
c. Passagem da grade
A preparação do solo começa com ajuda de um subsolador sobre toda a superfície a
uma profundidade mínima de 60 cm. A seguir a esta passagem, será efectuada uma
segunda passagem com uma grade de discos e/ou de dentes para afinar o terreno de
maneira a obter uma terra solta e flexível a 25cm de profundidade com uma
granulometria suficientemente fina para implantação de vinha; o terreno deverá ser
suficientemente direito para evitar um balanceamento da máquina de plantar.
Para isso, passará uma máquina equipada com uma grade rotativa equipada com um
rolo paker.
A Vinomatos reserva o direito de fazer uma passagem suplementar se se chegar à
conclusão que a plantação não poderá ser efectuada em boas condições.

Montagem de irrigação: gota a gota
Afim de proteger o meio ambiente e gerir de forma sustentável os recursos naturais, o
sistema “gota a gota”, sistema de micro-irrigação, permite uma utilização económica e
racional dos recursos hídricos e uma luta eficaz contra a degradação dos solos.

a) Estudo de instalação: será anunciada no quadro do estudo das condições
hídricas para determinar a necessidade de cavar um ou vários poços. Um
estudo aprofundado se seguirá para definir e decidir as instalações em função
das exigências da cultura em projecto.
b) Instalação do sistema gota a gota
c) Programação das instalações

Exemplo de instalação do sistema gota a gota numa parcela de 600 Ha

Gota a gota

Plantação
A máquina abre um rego de 30cm de profundidade, o tutor é plantado, a planta é
posicionada após o tutor. Quando a terra começa a recobrir a planta, a água é
injectada com um volume variável de 1 a 4 litros de água por pé. De seguida, o sulco
volta a ser fechado por duas rasettes montadas sobre um paralelograma.
A junção de funções é comandada pela autómato que dá os pontos precisos de
plantação do tutor, da planta e da sua irrigação, bem como o alinhamento das plantas
na linha e na sua perpendicular, assim como o espaçamento entre as linhas.
O autómato coloca estas informações no seu sistema de dados por satélite. Para isso, é
necessário ter uma base ao sol que nos dê uma posição, bem como uma base sobre o
tractor que permite conhecer ao centímetro a posição da plantação.

Plantação de vinha

Monitor FmX Trimble com receptor GPS integrado,
embarcado sobre o tractor que permite controlar em
conjunto o processo de plantação.

Máquinas de plantar que trabalham simultaneamente

Plantação de oliveira

Trabalho de máquinas de plantar e revitalização. Descritivo:
As máquinas de plantar trabalham em paralelo, todas guiadas por GPS. O
abastecimento sem parar de cada planta faz-se através de tractores e reboques que
efectuam a ligação permanente entre o viveirista e o local de plantação.

Instalação da paliçada:
- distribuição dos piquetes e estacas
- distribuição das amarras
- ligação ao piquete principal
- desenrolamento do fio de ferro e pregagem
- tensão

Fórmula B
Consulte a rubrica da fórmula A, relativa à plantação “chave na mão” partir da rúbrica
estudo do solo.

Fórmula C
- Esta fórmula adapta-se às suas necessidades.
Não é necessário ser um grande investidor nem ter um projecto de 10 000 Ha para
requisitar os nossos serviços!
- A sua propriedade está em fase de restruturação
- Deseja orientar a sua cultura para um projecto mais intensivo e rentável
- Deseja apoiar-se nos conselhos de técnicos competentes e especializados
- E procura a serenidade para os seus esforços e a escolha do material...
A Vinomatos Plantação assegura todo o apoio e profissionaismo a qualquer momento,
quer escolha a fórmula “Chave na mão” com ou sem preparação de terras. A sua
experiência é preciosa e nós ficaremos satisfeitos de a partilhar consigo, juntando a
nossa tecnologia e as nossas convicções ecológicas.
Consulte as rúbricas mais adequadas para responder às suas questões e necessidades
nas fórmulas A e B acima descritas.

Fórmula D
É a fórmula ideal para si que não tem tempo livre suficiente para se dedicar
pessoalmente mas que deseja participar no desenvolvimento sustentável da
agricultura, investindo nos módulos a partir de 500 Ha a 2000 Ha, sem aborrecimentos
administrativos.

1234-

Vinomatos Plantação cria uma empresa para si
Procuramos o sector e a implementação ideal
Submetemos-lhe os resultados das nossas pesquisas e análises
Após aprovação, ocupamo-nos de todo o processo, conforme está explicado na
fórmula A “Chave na Mão”

● Análise de terras
● Avaliação: conselhos profissionais para determinar as variedades de plantação, os
métodos de fertilização e as culturas assim como os projectos de rentabilidade.
● Preparação das terras
● Fertilização
● Implementação do sistema de irrigação
● Plantação da planta e do tutor
● Material fornecido: fertilizantes, sistema de irrigação, plantas, tutores, paliçada e
todos os materiais mecânicos, hidráulicos e GPS.
● Escuta e relações humanas garantidas a todo o momento
● Missão pedagógica para o respeito do meio ambiente e a necessidade de meter em
prática uma agricultura sustentável no interesse de todos.
Assim que a nossa missão esteja terminada, o investidor recupera parte do montante
em causa.

