


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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ATIVIDADES APROLEP

Receba notificações úteis sobre 
ruminação, alimentação, 
deteção de cio, monitorização 
de saúde e muito mais com a 
última tecnologia Afimilk, o Colar.

Com a bateria de longa duração 
e um sinal de maior alcance, 
o novo colar Afimilk integra 
com o software de gestão 
do rebanho AFiFarm. Permite 
tomada de decisões informadas 
e rentáveis sobre o seu rebanho.

Deteção 
24hrs/7 dias

Identificação
animal

Deteção Cio

Comportamento 
grupo

Bateria longa 
duração

App para 
gestão móvel

Monitorização
saúde

Alimentação

5.4

Integra com software 
gestão Afifarm

Integra com
sensores de

ordenha

Ruminação

Precisão de Alto
nível Afimilk 
num colar

www.afimilk.com Tel. 229 287 790 | www.atmaia.pt
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808 20 60 60
INFORMAÇÕES NA AGÊNCIA OU LINHA DIRECTA:

Atendimento 24h/dia, personalizado 2ª a 6ª feira: 8h30
às 23h30; sábados, domingos e feriados: 10h às 23h.

www.creditoagricola.pt

O CA Dedicado oferece-lhe soluções de investimento
atractivas aliadas a produtos de protecção abrangentes. 
Conheça as nossas ofertas especiais numa Agência CA.
CAMPANHA VÁLIDA ATÉ 21 DE JUNHO.
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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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ATUALIDADE

Faça
a transição

com sucesso

TRANSI UP é o programa periparto global desenvolvido e produzido pela WISIUM, que inclui uma gama específica de 
produtos e serviços.
A WISIUM reconhece que o desempenho da vaca está dependente de uma abordagem complexa e adaptada. TRANSI UP 
oferece uma gama completa de produtos específicos para a vaca leiteira no período seco e no início da lactação. Mais do que 
uma gama de produtos, a solução TRANSI UP providencia também um suporte técnico específico a cada exploração, para 
garantir o melhor retorno do investimento das vacas leiteiras no período de transição.
Ao aderir ao programa TRANSI UP, alcança as melhores performances que fazem a diferença.

CONTACTE-NOS: WISIUM Portugal - Zona industrial de Murtede, 3060-372 Murtede - Cantanhede, Portugal.
Telefone: 00351231209900 - Email: geral@pt.wisium.com
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| Laboratórios do Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar 
de Castelo Branco; análises de controlo de qualidade do leite cru
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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
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nutriçÃO

AlltechPortugal

Não deixe que os seus lucros 
sequem neste verão!

  
O stress por calor pode representar uma queda significativa na produção de leite
 (10-25% ou mais), distúrbios de saúde e fertilidade, devido à ingestão reduzida 
e adsorção deficiente de nutrientes, levam a perdas significativas na produção.

O Yea-sacc ajuda a sua vaca a manter o desempenho, mesmo durante o stress térmico. 
Com mais de 38 anos de estudo e análise de desempenho, Yea-sacc é a levedura com 
mais estudos científicos no mercado, incluindo ensaios em condições de altas temperaturas. 
O Yea-sacc provou aumentar:

• a ingestão de matéria seca
• o rendimento e qualidade do leite
• a eficiência alimentar - obtém mais da dieta com menos desperdício

Combata agora os malefícios do calor e fale hoje com 
a nossa equipa para saber mais sobre Yea-sacc:

Tel. 219 605 510
infoportugal@alltech.com
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Telf: 256 579 000
Fax: 256 579 003

Unidade fabril de Alverca
Estrada do Adarse - Apartado 26
2616-953 Alverca do Ribatejo

Telf: 219 589 000
Fax: 219 589 016

Unidade fabril de Ovar
Avenida 16 de Maio - Apartado 26
3884-909 Ovar

CARGILL II – NUTRIÇÃO ANIMAL, S.A.
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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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Marque na agenda 

COLÓQUIO NACIONAL DO LEITE

O�r, 29 de Novembro de 2019
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para ovinos e caprinos 
(especialmente em fase 

pré-parto e fl ushing) 

Precalver
para vacas leiteiras 

(periodo seco) 

Cattle Booster
para vacas leiteiras, recria de 

novilhas e engorda de novilhos
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T. (+351) 217 916 000  
Tlm. (+351) 913 911 959

inove.tec@reagro.pt
www.reagro.net w

w
w

.c
ry

st
a

ly
x

.i
n

fo

Suplemento nutricional para 
estimular a flora ruminal

A liderar há anos

25548 Anzeige CRYSTALYX 40 Jahre, Portugal-A5-4c-ben.indd   1 29.05.19   16:18
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CRYSTALYX

CONTROLO

Dias de Lactação

Melhoria na Fertilidade

Intervalo desde o parto à 1ª inseminação Dias abertos (intervalo Parto-Conceção)

Intervalo entre partos (calculado)
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CONTROL CRYSTALYX

PRODUÇÃO (L/Ovelha/dia) 2.87 2.86

* Dados obtidos durante 119 dias, entre 11 Junho e 7 Outubro

QUALIDADE

Gordura (%) 6.19 6.35

Proteína (%) 4.84 4.90

Lactose (%) 4.86 4.90

Extrato (%) 16.85 17.12

CCS (x1000/ml) 860.17 883.20

Ureia (mg/l) 647.99 611.07

Acetona (mM/l) 0.29 0.24

BHB (mM/l) 0.20 0.17

* Dados obtidos de 5 controlos leiteiros
entre 23 Junho e 26 Outubro
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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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culinária

Misturas Biodiversas de Sementes

(+351) 245 569 000 www.fertiprado.com

Pastagens e Forragens ricas em proteína, 
energia e com elevada digestibilidade

SPEEDMIX
AVEX

FERTIFENO
TRITIMIX

C-MIXO PODER DO VIGOR HÍBRIDO 
NA CONSOCIAÇÃO

Mistura Anual para
Pastoreio e Corte

Mistura Anual para
Pastoreio e Corte

Mistura Anual para
Pastoreio e Corte

Mistura Anual 
para Corte

Mistura Anual para Corte

NOVIDADE
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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

MC18001_Astronaut A5_Ease of Use advert-210x297.indd   1 11-06-18   08:50


