


O seu bem estar, a sua rentabilidade

O Programa de recria Prima da Nanta melhora a rentabilidade 
das explorações através do bem estar das vitelas.

O Prima trabalha em quatro conceitos essenciais para o bem-estar dos animais: o colostro, a lactação, o desmame 
e os cuidados a ter nas diferentes variáveis como o meio ambiente, a saúde e ambiente social.

O nosso programa oferece benefícios comprovados para o agricultor: maior desenvolvimento das vitelas, melhoria 
do seu sistema imunitário, redução do stress no desmame, antecipação da primeira inseminação 

e da idade do primeiro parto, mais produção de leite e maior vida produtiva da vaca.

Com o Prima as vitelas são mais felizes e o agricultor também.

nanta@nutreco.com
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QUEM É A APROLEP



ATUALIDADE

soluções 
inovadoras
em nutrição animal
Colaboramos com os nossos clientes 
na utilização e�ciente de recursos.
Promovemos a qualidade e a excelência 
do desempenho das empresas.

nutrição animal, S.A.www.nutrinova.pt

SERVIÇOS
LABORATORIAIS
análise nutricional e serviços de diagnóstico

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
serviços de formação, assistência veterinária 
e apoio técnico a explorações

PRODUÇÃO
pré-misturas e alimentos complementares 
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O NOVO NOME PARA

Hypred agora é Kersia, 
Fruto da união de um grupo de empresas de alto nível no setor 
e especialistas em biossegurança
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OPINIÃO

A adubação rentável
e eficiente na cultura
do milho

ENTEC®, a maior inovação na fertilização de milho dos últimos anos, permite obter colheitas abundantes e de qualidade, efetuando 
uma única aplicação e respeitando o ambiente. O azoto estabilizado de ENTEC® permanece no solo durante meses na forma amonia-
cal e atrasa a sua transformação a nitrato, evitando-se assim as perdas de este elemento.

Com ENTEC® o milho dispõem de azoto no solo por um período mais longo, o que permite reduzir as aplicações de este fertilizante e 
dispor de um período flexível para a sua aplicação.

® Marca registada de EuroChem Agro

Adubos Deiba, Lda.
Parque Industrial de Mitrena, Lotes 42 – 45
2910 – 738 SETÚBAL
Tel: + 351 265 709 660
Fax: + 351 265 709 665
e-mail: comercial@adubosdeiba.com
www.adubosdeiba.com

João Moreira, Herdmanager
Hardgrove Farm, Dumfries, 

Escócia
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Syngenta Crop Protection Lda. | Av. D. João II, Torre Fernão Magalhães, Nº43 – 11º Piso, 1990-084 Lisboa  
Tel.: 21 794 32 00 | contacto.portugal@syngenta.com | www.syngenta.pt
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Simplifica o controle 
das infestantes

Um herbicida de pós-emergência, em forma de dispersão em óleo (OD),  
para controlo das gramíneas e dicotiledóneas, desde a pós-emergência precoce 
até ao estado de 8 folhas na cultura do milho.
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RESULTADOS VARIEDADES DE MILHO PARA  
UMA CAMPANHA REDONDA 

SHANIYA  
FAO 600  

 VIGOR HÍBRIDO E 
MUITOS KILOS DE 
MATÉRIA VERDE 

MAS 54.H 
FAO 500  

MUITO ALTO 
RENDIMENTO 

TANTO EM GRÃO 
COMO EM SILAGEM 

DM5507 
NOVIDADE  

FAO 500  
GRANDE LOOK DE 

PLANTA E  
ALTO CONTEÚDO EM 

AMIDO  

TRATAMENTO DE SEMENTES  
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Crescendo juntos
Na Corteva AgriscienceTM trabalhamos ao seu lado todos os dias para obter o melhor da terra. As melhores 

sementes da marca Pioneer, os produtos mais avançados para defender a sua cultura contra pragas, doenças e 
infestantes e a tecnologia digital de última geração ao serviço da gestão da sua exploração, são as ferramentas 
que nos ajudam. Uma gama completa de produtos e serviços integrados que os nossos técnicos colocam à sua 

disposição todos os dias para continuar a crescer juntos.            

®,TM, SM São marcas comerciais ou de serviço da Dow AgroScienses, DuPont ou Pioneer 
e das suas empresas afi liadas ou dos seus respectivos proprietários. ©2019 Corteva AgriscienceTM.

Visite-nos em corteva.com

Campo Pequeno, 48 - 6o Esq. 1000-081 Lisboa
Tel.: 217 998 030 - Fax: 217 998 050
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Variedades para ganhar
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Os resultados confi rmam a diferença.
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saúde

SOLICITE AO SEU MÉDICO VETERINÁRIO INFORMAÇÃO 
ADICIONAL SOBRE COMO INCLUIR A VACINAÇÃO NO SEU 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE MASTITES

Tel (+351) 219 663 450
Fax (+351) 219 663 459
portugal@hipra.com
www.hipra.com

Hipra Portugal
Arbuset Produtos
Farmacêuticos e Sanitários
de Uso Animal, Lda.
Portela de Mafra e Fontaínha
Abrunheira 2665-191 Malveira
Portugal

A Referência  
em Prevenção  
na Saúde Animal

* Andrew Bradley et al. An investigation of the efficacy of a polyvalent mastitis vaccine using different vaccination 
regimens under field conditions in the United Kingdom. J. Dairy Sci. 2015; 98: 1706–1720 
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saúde

O SenseHub™ é uma solução modular, diferente 
de tudo o que existe no mercado, que fornece 
informações práticas e genuinamente úteis sobre a 
reprodução, saúde e estado nutricional e, em geral, o 
bem-estar de cada vaca ou de todo o rebanho.

Monitoriza ingestão 
de calorias e 

parametros de saude

Integração Dados disponiveis 
sempre que precisar

MANEIO DE REBANHO MAIS EFICIENTE

Alarmes e reports de 
Fertilidade

Alarmes e reports 
de Saude

Informação de 
Nutrição

Ao analisar o comportamento da vaca 
em termos de actividade motora, 

ruminação, vezes de ingestão e 
outros factores, o sistema produz 
informação precisa no que toca ao 
estado de reprodução e saude da 

vaca individualmente ou do rebanho 
inteiro

Conectividade com softwares de 
terceiros deixa-o introduzir eventos 

diretamente no seu sistema de 
gestão e optimizar o seu tempo.

O SenseHub ™ permite que você 
acesse os dados de gestão de 

rebanho na exploração sempre que 
precisar, mesmo em caso de perda 
temporária do serviço de Internet. 

Deixando-o trabalhar sem interrupções, 
maximizando a sua eficiência e 

permitindo que você dê às suas vacas o 
melhor cuidado possível.
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Com uma exploração familiar em R. da Válega, OVAR sempre adotaram 
um maneio tradicional. 
Decidiram em 2017 instalar o Sistema SenseHub pois pretendiam ter 
dados da exploração sobre Reprodução e Saúde. E perceberam que 
com as novas tecnologias a sua vida podia ser bastante mais fácil 
melhorando a efi ciência da exploração.
Optaram pela SCR dada a sua credibilidade, não só na deteção de 
cios como também na monitorização de problemas de saúde. Com a 
controlo efetivo da Ruminação entre outros aspetos, os resultados são 
evidentes no curto prazo.
Estão agora a diagnosticar problemas que antigamente não o faziam 
ou a fazer seria bastante mais tarde e oneroso. “Até manqueiras e 
simples mamites o sistema apanha” diz António José. 

OS RESULTADOS SÃO EVIDENTES:
• Aumentou o número de partos e a produção tem vindo a subir

• Os gastos em fármacos reduziram substancialmente

• Não há um receio tão grande na utilização de genética superior 
tendo em conta que o sistema apanha facilmente os cios. Com a 
inovadora e intuitiva janela de inseminação, conseguem inseminar a 
vaca no momento ideal, aumentando os índices de fertilidade.

•“Tenho noção do que se passa na minha exploração esteja onde 
estiver, deixa-me calmo e seguro que tudo corre sobre rodas”
“Inicialmente comprei 40 colares, já tenho 60 mas pretendo comprar 
para todos os animais incluindo novilhas. Também de salientar que 
sempre que recorro à pouca assistência que o sistema precisa, ela 
está sempre presente, disponível e com muita qualidade”

À semelhança da Qualileite, José assumiu as rédeas de uma vacaria 
com maneio tradicional já proveniente da família.
Com o interesse nas novas tecnologias e tratando-se de uma pessoa 
inovadora e progressista, passou para além da curiosidade e adquiriu 
o sistema SCR SenseHub a 31 de Outubro de 2017 para a totalidade 
do seu efetivo. “Estava farto de gastar tempo precioso atrás das vacas 
a ver qual delas estava em cio”
Com a aquisição do sistema, foi-lhe devolvido grande parte do seu 
dia que aproveita para se empenhar em todas as outras tarefas que 
uma vacaria exige. Diz estar “encantado com o sistema porque é muito 
efi caz a detetar cios e problemas de saúde nas vacas. Até aqueles cios 
que me passavam despercebidos o sistema deteta, para além disso, 
com a inovadora janela de inseminação, ainda me diz a altura ideal 
para inseminar o animal”
Com a vantagem de ser um sistema muito preciso, não se trata apenas 
de deteção de cios. A vertente de monitorização de problemas de 
saúde em tempo real também tem muito que se lhe diga.
“Antigamente só sabia que alguma coisa estava errada com os meus 
animais se se os visse com problemas ou depois de cair a produção na 
sala de ordenha; coisa que com este sistema já não acontece”.
Com as leituras constantes de ruminação, ingestão, atividade, etc. o 
sistema SenseHub avisa o produtor que algo está mal muito antes do 
animal o mostrar ao olho nu.

RESULTADOS:
“Para além de ser um programa super intuitivo e fácil de usar, com 
apenas uma semana aprendi a mexer nele sem problemas. Trouxe-me 
um redução signifi cativa de dias em aberto, e também menos doses de 
sémen para que uma vaca fi que prenha.
Quanto à Saúde, deteta numa fase muito inicial e que me permite 
intervir de forma rápida e a vaca ter também uma rápida recuperação 
com custos mais baixos.
A melhor coisa a dizer é que tive um aumento de produção e uma 
efi ciência muito maior. Facilmente pago o sistema em 2 anos.
O tempo que me deixa livre para outras tarefas, pois tenho tudo no 
meu telemóvel e se há uma urgência recebo um alarme. Posso fazer 
outras coisas sem estar sempre a olhar para as vacas o que se traduz 
em qualidade de vida e mais tranquilidade.”

www.allfl ex.global

  

TM

ANTÓNIO JOSÉ E ISABEL TÊM 190 
ANIMAIS COM 90 EM ORDENHA

A nova geração
de monitorização 
de vacas

JOSÉ PINTO TEM 50 VACAS EM 
ORDENHA E É PRODUTOR DESDE 2014 
NA ZONA DE RATES, MINHO.

Poupe tempo e dinheiro com o SenseHub™
Decadas de experiencia neste setor, com milhões de tags vendidas, pesquisas internacionais e com 

dados reais vindos de todo o mundo, tudo junto para criar a mais avançada e mais vendida tecnologia de 
monitorização de todos os tempos

SCR Europe
Via Madre Teresa di Calcutta 9
29122 Piacenza (PC), Italy
screurope@scrdairy.com
Tel: +39 0523 1867200
Fax: +39 0523 1867299
www.allflex.global

I N S P E Ç Õ E S  V I S U A I S

I N T E R VA L O S  D E  PA R T O 
M E N O R E S

A U M E N T O  D E  L O N G E V I D A D E

C A S O S  D E  D O E N Ç A S

1 hora por dia ganha num rebanho de 100 vacas

15 dias abertos por vaca num rebanho de 100 vacas

Menos 5 vacas em refugo num rebanho de
100 vacas

Menos 10 casos de cetose por ano num rebanho 
de 100 vacas

360 HORAS 
GANHAS
POR ANO

1500 MENOS
DIAS ABERTOS

POR ANO

POUPANDO
375€

POR MÊS

POUPANDO
500€ 

POR MÊS

DEP18002_PT_cSENSE_REV01
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de 100 vacas

360 HORAS 
GANHAS
POR ANO

1500 MENOS
DIAS ABERTOS

POR ANO

POUPANDO
375€

POR MÊS

POUPANDO
500€ 

POR MÊS
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GENTE DO LEITE



notícia

A nossa experiência, a sua efi ciência

NUTRIÇÃO E
SAÚDE ANIMAL

D.I.N. Desenvolvimento e Inovação Nutricional, S.A.
Zona Industrial da Catraia | Apartado 50 | 3441-909 SANTA COMBA DÃO (Portugal)

  Tel. (+351) 232 880 020 | Fax. (+351) 232 880 021 | geral@din.pt | www.din.pt

Inovação

Investigação e 
Desenvolvimento

Análises Microbiológicas 
e Físico-químicas

Formulação e
Apoio Técnico

Especialista em nutrição e saúde 
animal, a D.I.N – Desenvolvimento e 
Inovação Nutricional, S.A. disponibiliza 
aos seus clientes soluções nutricionais 
inovadoras cuja conceção se encontra 
suportada na constante evolução 
técnica em nutrição animal. 

A nossa equipa multidisciplinar 
garante a prestação permanente 
de serviços técnico – veterinários 
e laboratoriais indo de encontro às 
necessidades específicas de cada 
cliente.

É MMIMMISTS URASAAS ÉÉ MMÉRÉÉ-É-MMPRPRRÉ
AMMININASS EE VVVITAMAMDDDE
ERARAISSSISEMMMINEMM

ORRARAR TÓT RIOOOOOABOBORRLLALA
DIDITAATATADOODACACACREDDAA

IAALALA IDIDADEEESE  IPEECICIAAESSSPP
CCIOOIOONANANAISISUUUTRICCNNNU



culinária



Conhecimento vital em cada gota de leite

www.afimilk.com Tel. 229 287 790 | www.atmaia.pt

Características e benefícios do novo AfiFarm 5.3
• Gestão compreensiva da saúde animal

• Deteção de cetose, mastite e problemas de 
digestão

• Bem-estar do grupo - alertas automáticos, 
sobrelotação problemas de cama, e redução de 
bem-estar

Transforma os dados 
em decisões educadas
Software flexível, compreensivo 
e de fácil utilização

• Deteção precisa do cio, e gestão da fertilidade

• Monitorização e análise da produção de leite 

• Análise da eficiência da ordenha

• Separação de animais (porta separadora) de topo

• Monitorização da qualidade da lavagem da sala 
de ordenha

Novo



Lely Center São Félix da Marinha
Alteiros
t +351 227 538 339
e sao-felix-da-marinha@sao.lelycenter.comwww.lely.com

A Lely apresenta o Astronaut A5
Nós olhamos para as vacas e ouvimos os clientes. O nosso interface de utilização redesenhado facilita 
a ordenha automática. A ordenha de uma vaca pela primeira vez nunca foi tão fácil. O novo braço 
híbrido é silencioso e decisivo, o que dá conforto para a vaca e para o operador. E por favor, lembre-se 
da flexibilidade comprovada, economia de mão de obra e alivio físico. É por isso que o Astronaut A5 lhe 
oferece a melhor forma de ordenhar, a Si e ás suas vacas.

Saiba mais sobre este novo marco na ordenha no seu Lely Center.

O novo marco 
na facilidade de 

utilização
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