


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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DESEMPENHO 
DE CONFIANÇA
Inseticida piretróide aplicado ao solo que atua por 
contacto e ingestão no combate a pragas do solo

Use os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação sobre o produto antes de usar.
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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

www.genetica21.pt 
info@genetica21.pt

Av. Jorge Reis 
Ed. Gladys, 1835
4760-692 Outiz (VNF)

+351 252 376 010      

936 779 192
938 111 263   

• Tecnologia patenteada 
Leveduras vivas que ajudam na 
adaptação da mudança de alimentação
• Múltiplas fontes de cálcio
Incluindo CaCl de rápida absorção
• Único bolus efervescente
Para ótima dispersão no rúmenPara ótima dispersão no rúmen

Leveduras Vivas | Cálcio | Potássio | Magnésio

Mais nutrientes absorvíveis para vacas recém-paridas…

Agora em Bolus!

É necessário mais do que apenas cálcio 
para uma rápida recuperação.
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ATIVIDADES APROLEP

PRODUTOS
DE LIMPEZA
• AGROPECUÁRIA
• MÁQUINAS DE LIMPEZA INDUSTRIAIS
• HOTELARIA

T. 914 145 081 / 916 795 001
E. pontosaplicados@gmail.com
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Os resultados confi rmam a diferença.

www.cevargado.pt
Cevargado – Alimentos Compostos Unipessoal, Lda  
Rua António Alves Torres Júnior, 99 · 4480-028 · Vila do Conde
Tel 252 650 800 · geral@cevargado.pt · www.cevargado.pt
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TECNOLOGIA 4.0
APLICADO A MIXER WAGONS

F A R E S I N . C O M
K E S Z E N L E T . H U

13 78

A FUTURE READY COMPANYIMPORTADOR/DISTRIBUIDOR

BEM ESTAR
ANIMAL

ÍNDICE DE 
HOMOGENEIDADE

MELHORAR A QUALIDADE 
DE PRODUÇÃO

MAIOR
RENTABILIDADE

VERSÕES CONFIGURAÇÕES

PF CAB: CONTROLE, 
VISIBILIDADE E CONFORTO

SENFIM PF
LIMPEZA RÁPIDA

CANAL DE CARGA COM 
MOINHO PICADOR

MIXER
WAGONS
5 m3 - 46 m3 Auto-motriz 11 -33 m3 Rebocável 5 -46 m3 Estacionário 11 -46 m3
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    SOLUÇÕES
  NUTRICIONAIS
EFICIENTES

Rua da Poça nº 1067
4775-263 Viatodos
Barcelos, Portugal

O nosso dia a dia centra-se no desenvolvimento 
de soluções nutricionais eficientes.

A diferença na rentabilidade, é uma realidade 
presente nos resultados das explorações de
leite com quem trabalhamos diariamente.

+351 253 098 465

Nutricer Lda
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Estado 
inicial

Endulac® 
CLA

Diferenças 
absolutas

Leite (kg/lactação) (+7%) 10.000 10.700 700

Benefício em leite 
(€/vaca e lactação) 
(preço do leite no início: 0,30 €/kg, 
com Endulac® CLA: 0,297 €/kg)

3.000 3.178 + 178 €

Benefício adicional 
através da melhoria da 
fertilidade e longevidade

+ 73 €

Benefício total (€) 
leite + reprodução = 251 €

Custo Endulac® CLA 
(€/lactação) - 49 €

Benefício líquido  
(€/vaca/lactação) = 202 €
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Variedades KWS.
A silagem para o gado 
mais exigente.

 

  

KALUMET

KWS 3563

PEPINO

www.kws.pt

Seja qual fôr o ciclo temos o que precisas: 

   Alto potencial produtivo.
   Qualidade de silagem excecional.
   Adaptabilidade a todos os ambientes.

Novo
400
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• Alto potencial produtivo
• Baixo conteúdo em lenhina
• Alta digestibilidade da Fibra

• Híbrido BMR (“Brown midrib” = Nervura central da folha castanha).
• Híbrido de porte  alto, com inserção alta da maçaroca.
• Grande potencial produtivo de amido.
• Excelente verdor à colheita.
• Densidade recomendada de 80 a 85000 plantas por ha.
• Aconselhada a sementeira precoce.
• Indicado para dietas com elevadas taxas de incorporação de 

silagem.
• A decisão de utilizar BMR para silagem deverá ser partilhada com  

o nutricionista da exploração para a correta formulação da dieta.

• FAO 600
• CRM 120

 Destaca-se por:

NOVID
ADE

Visítenos en: corteva.pt
®,TM, SM São marcas comerciais ou de serviço da DowAgroScienses, DuPont ou Pioneer 
e das suas empresas afi liadas ou dos seus respectivos proprietários. ©2020 Corteva.

O primeiro híbrido BMR* 
no mercado europeu 

* Os híbridos BMR apresentam uma mutação natural que afeta a síntese de lenhina, reduzindo os seus níveis na planta, 
desta forma, apresentam uma maior digestibilidade da fi bra, traduzindo-se num valor nutricional para a alimentação de 
ruminantes superiores aos híbridos convencionais e maiores taxas de ingestão.

Simply better

Digestibility.
Agronomics.
Profi tability.

P 2046
Milho Silagem

11/06 PT A4 BMR.indd   1 31/1/20   13:25

Os produtores de leite e nutricio-
nistas entendem o valor de for-
ragens altamente digestíveis e 
sua importância na produção de 
leite em vacas de alta produção. 
Com o valor da silagem de milho 
a ser claramente reconhecido nas 
dietas de vacas leiteiras e para 
a exploração enquanto empre-
sa, é essencial maximizar a ener-
gia dessa forragem. A silagem 
de milho Brown MidRib (BMR) da 
Pioneer® é altamente digestível e 
uma ferramenta  para maximizar 
a produção de leite na sua explo-
ração.
O milho BMR não é novo no mun-
do da genética do milho, tendo 
sido identificado pela primeira 
vez no início dos anos 1900. Uma 
das principais diferenças entre as 
plantas de milho BMR e não BMR 
é a menor quantidade de lenhina 
produzida na planta BMR. O me-
nor teor de lenhina está fortemen-
te associado à maior digestibili-
dade das fibras nas forragens.

Digestibilidade da fibra e da 
lenhina no milho
A lenhina é o componente químico 
que de forma comum está asso-
ciado à baixa digestibilidade da 
fibra encontrada nas forragens. 
A lenhina tem um impacto nega-
tivo na disponibilidade da fração 
da fibra com valor nutricional, 
agindo como uma barreira física 
às enzimas microbianas. Como 
resultado, a lenhina tem um im-
pacto direto na energia digestível 

Nervura central castanha 
característica do BMR

Visite-nos em corteva.pt 

®,TM, SM são marcas comerciais ou de serviço da Corteva AgriscienceTM e das suas
empresas afiliadas ou dos seus respectivos proprietários. ©2019 Corteva AgriscienceTM.

O rei das dietas de vacas leiteiras

Nome do Agricultor Sociedade Agro-Pecuária Carlos Silva e Silva
Localidade Vila do Conde  
Variedade P1535 P1772 P1921 P2046 (BMR)
Peso em Verde (kg/ha) 101 778 78 333 91 667 88 333
Kg de Matéria seca 40 744 31 372 35 973 30 692
Matéria Seca 40,03 40,05 39,24 34,75
Amido 40,89 38,45 38,11 36,63
NDF 47,96 46,41 46,51 44,30
NDFD 30h 50,41 52,84 55,93 58,95
uNDFom240 8,64 8,45 7,62 7,08

Nome do Agricultor Sociedade Agro-pecuária Barbosas
Localidade Barcelos   
Variedade P1535 P1574 P1921 P2046 (BMR)
Peso em Verde (kg/ha) 97 778 88 222 90 414 85 111
Kg de Matéria seca 29 168 28 516 30 478 25 202
Matéria Seca 29,83 32,32 33,71 29,61
Amido 32,78 35,37 36,29 32,75
NDF 42,99 42,56 39,91 43,62
NDFD 30h 58,69 52,96 57,36 65,51
uNDFom240 6,16 10,34 8,41 5,82

Maximizar os benefícios nutricio-
nais da Pioneer® BMR
A energia adicional em dietas 
com BMR é resultado de maio-
res taxas de ingestão e de pas-
sagem no rúmen. A silagem de 
milho BMR pode ser incorporada 
em qualquer proporção na dieta 
mas, normalmente, é incorpora-
da em elevadas taxas de forma 
a tirar o maior partido desta sila-
gem. A ajuda do seu nutricionista 
é fundamental para o ajuste pre-
ciso da sua dieta. A utilização de 
software de formulação de dietas 
dinâmico é essencial para fazer o 
melhor uso desta forragem alta-
mente digestível.

Ensaios de Pioneer® BMR em 
Portugal:
Durante a campanha de 2019 fo-
ram semeados pela primeira vez 
em Portugal híbridos BMR. Os 
resultados obtidos foram de en-
contro às expectativas, sendo a 
prova disso os resultados obtidos 
pelos Dairyland Laboratories, Inc. 
que compara os valores de NDFD 
(NDF digestível) e uNDF (fibra in-
digestível) entre as variedades 
testadas.

da forragem. A lenhina também 
influencia a ingestão de maté-
ria seca do animal. Quantidades 
maiores de fibra não digestível no 
rúmen resultam em uma passa-
gem mais lenta do alimento pelo 
sistema digestivo do animal. 

O ambiente influencia o 
desenvolvimento da lenhina em 
plantas de milho
Tal como outras funções das plan-
tas, o desenvolvimento da lenhina 
nas plantas de milho é influen-
ciado pelas condições de cres-
cimento. Os fatores que atrasam 
o desenvolvimento das plantas 
tendem também a reduzir o de-
senvolvimento de lenhina nessas 
mesmas plantas. A deposição de 
lenhina tende a aumentar nas 
plantas que crescem sob tempe-
raturas mais elevadas. Isto, pro-
vavelmente, dever-se-á ao facto 
das enzimas de construção da 
lenhina estarem mais ativas em 
temperaturas mais altas. 
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tecnologia

Sistemas de 
refrigeração 
de leite 
Mueller:  
Sustentável, 
economia de 
energia até 50%

Para mais informações contacte o distribuidor Mueller
ANTÓNIO TORRES & MAIA LDA
Rua do Outeiro   |   4485-576 Modivas VCD
+351 229 287 790   |   daniel.torres@atmaia.pt   |   www.atmaia.pt

Permutador
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Chiller

Tanque refrigeração 
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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. Um novo braço híbrido completo é o resultado. 
Com o poder do ar, mas sem qualquer consumo. Com um número limitado de movimentos 
elétricos rápidos e decisivos, tornamos o braço mais eficiente do que nunca. 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 poupança de 

energia
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