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Quem Somos
A Sociedade Agrícola Carvalho e Filhos, LDA é uma
empresa do sector agrícola, localizada no sopé da
Serra do Marão, na freguesia de Ansiães do concelho
de Amarante. É formada por um grupo de gente motivada e experiente, com mão de obra devidamente
especializada.
A sua atividade assenta fundamentalmente em duas
vertentes. Inicialmente, dedicava-se sobretudo
à produção e venda de Vinho Verde Branco, com
marca registada “Quinta Rodelo Velho”. Recentemente surge a “Horta do Marão”, marca associada
à produção e venda dos mais diversos produtos e
ferramentas destinados à produção de cogumelos.
Atualmente, os nossos esforços concentram-se na
pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização dos produtos das nossas marcas com um sólido
compromisso com a qualidade e inovação. Assim,
lutamos diariamente com o propósito de conquistar
o nosso lugar no mercado, disponibilizando produtos
da mais elevada qualidade, a preços competitivos,
contribuindo, deste modo, para o crescimento e
desenvolvimento do sector.

Produtos
Produção de
Cogumelos
O cultivo do cogumelo pode ser realizado através de
vários processos, os quais obrigam à utilização de matérias primas e métodos de cultivo diferentes. Para dar
resposta a essa necessidade a SACEF dispõe de uma
gama diversificada de produtos e soluções necessários à
produção de cogumelos.

Sistemas de
Rega
A rega é um dos factores mais importantes no
cultivo do cogumelo. Nesse sentido a SACEF tem
vindo regularmente a trabalhar em busca de novos
métodos e sistemas de rega, estando actualmente
a trabalhar com cinco tipos de regas diferentes.
A monitorização, controlo e optimização das produções
tem sido um ponto no qual a nossa empresa tem trabalhado.
Com o objectivo de se afirmar no mercado, desenvolveu recentemente a primeira central de
rega especifica para a produção de cogumelos.
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Micro Aspersão

Fogger Baixa
Pressão

Fogger Alta
Pressão

A rega por micro aspersão é uma rega

A rega através de fogger de baixa

A humidificação através de fogger

densa, utilizada fundamentalmente

pressão permite nebulização e ou

de alta pressão permite uma elevada

para induzir humidade diretamente

pulverização da sua exploração. A

eficiência de humidificação com

na madeira e realizar choques térmi-

rega deve ser utilizada em ciclos mui-

consumo de água 6 a 8 l/h. Garante

cos.

to curtos. Consumo médio de água, 7

100% de humidade, podendo subir

l/p a 4 bar por bico.

até 50% entre 5 a 10 min. Pemite
ainda baixar a temperatura cerca de
10 ºC.

- Rega automatizada
- Permite um rega localizada
- Subdivisão da produção
- Conforto e comodidade

- Permite o ajuste à área de produção
(rega localizada)
- Utilização em pequenos ciclos
- Tamanho das partículas 20 mícron

- Controlo automatizado permite a
eficiência na rega
- Permite fucionamento em períodos
alargados
- Tamanho das partículas 10 mícron
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Fogger
Atomizado

Nebulização
Ultrasónica

A humidificação atomizada permite

Humidificadores ultrasónicos usam

uma elevada eficiência de humidifi-

um transdutor piezo-eléctrico para

cação com consumo de água 10.4l/h.

criar uma oscilação mecânica de alta

Garante 100% de humidade, e, uma

frequência de uma massa de água.

única unidade pode subir até 50% em

Baixo consumo de água 1 - 3 l/h. Ga-

2 min. Pemite ainda baixar a tem-

rante 100% de humidade.

peratura de 5 a 10 ºC.
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Controlo de Rega
Sistemas de controlo e gestão de
rega são equipamentos que permitem
uma automatização completa da sua
exploração. O seu desenvolvimento
com funcionalidades especificas para
a produção de cogumelos permite
melhorar o rendimento da sua exploração.

- O controlo de pressão define a área
de rega

- Nebulização por zonas através decondutas

- Controlo duplo água e ar permite
evitar o entupimento dos bicos
- Tamanho de partículas 7 a 9 mícron

- Ideal para culturas indoor
- Tamanho de partículas 1 mícron

- Controlo de humidade, temperatura , ventilação, etc.
- Gestão centralizada e integrada
- Alertas e alarmes configuraveis
através de GSM e GPRS
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