Desenvolvido por ACBM

Junho 2007

Pagamentos
Complementares: Artigo 69º
O INGA pagou no dia 28/07/2007 os Pagamentos Complementares tares referentes ao ano de 2006. Os montantes foram os seguintes:
Comercialização:
Modo de Produção Biológico: 49.44 €/animal abatido
Modo de Produção Tradicional: 41.20 €/animal abatido

O Boletim do Mertolengo

..

Vaca Autóctone: 103 €/animal
A estes montantes foram ainda retirados 4 % relativos a modulação.
Fonte: FEPABO

Declarações de Beneficiação
Relembram-se os criadores que o pagamento de ajudas como o
Artigo 69º (Pagamento complementar à manutenção de raças autóctones) depende directamente das declarações de beneficiação entregues
pelos criadores, anualmente, à ACBM.
De notar ainda que estas declarações são obrigatórias no Regulamento Interno do Livro Genealógico da Raça Mertolenga.
Apesar de a ACBM possuir um impresso próprio para esta
declaração, ela poderá ser feita pelos criadores num folha de papel normal e deverá conter os seguintes elementos:
- Nome do produtor/vacada
- Marca de exploração
- Nome da exploração
- Número sia e/ou tatuagem do touro associado a um grupo de
vacas
- Números sia e/ou tatuagem das vacas que se encontram com o
touro identificado anteriormente
- Data de entrada do touro para o grupo de vacas indicado
- Data de saída do touro do grupo de vacas indicado ou indicação de que à data da declaração de beneficiação o touro ainda
permanece na vacada, poderá também indicar, se assim for, que
o touro permanece o ano inteiro na vacada
- Data em que foi feita a declaração e assinatura do produtor ou
do responsável da exploração.
Preferencialmente e para efeito do prémio referido anteriormente (Artigo 69º), estas declarações deverão ser entregues na ACBM
até finais de Junho.

Informação Comercial
Parque de leilões de Évora (AADE)

Parque de leilões de Montemor-o-Novo (APORMOR)

Bolsa do Bovino

Compra e Venda de Animais

Vende-se
4 anojas inscritas em Livro de Nascimentos. Local:
Reguengos de Monsaraz. Observações: 8 a 12 meses
de idade. Criador: Elmano Lerma de Sousa Costa.
Contacto: 962 343 319 (Vitor Oliveira).

