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O segredo está na cápsula

Haifa Iberia | Telf: 91 591 2138 | E-mail: iberia@haifa-group.com | www.haifa-group.com
Pioneering the Future

1.- Grânulos de 
fertilizantes com 

revestimento de polímero

4.- A difusão de 
nutrientes no solo

 tem lugar

2.- O vapor de água 
penetra através do convés

5.- Depois de concluída a 
liberação, a cobertura é 
quebrada e degradada

3.- A umidade começa 
a dissolver os grânulos 

de fertilizante

Fertilizante de liberação controlada
CoteN™ Mix
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Saiba mais sobre o CoolCare em deheus.pt ou contacte-nos para aplicar o CoolCare na sua exploração leiteira.

CoolCare é uma solução nutricional completa para o stress térmico, que integra elementos nutricionais intervenientes na 

redução do stress térmico e aditivos que procuram garantir que o TMR se mantenha fresco por um maior período de tempo.

CoolCare assegura uma produção de leite mais estável, maior ingestão de matéria seca, animais mais hidratados, menos acidoses, 

minimização da descida da gordura do leite e melhor taxa de concepção. Desta forma, CoolCare procura melhorar o bem-estar 

animal optimizando os resultados produtivos.

COM A SOLUÇÃO NUTRICIONAL COOLCARE

PROTEJA AS
VACAS DO
STRESS TÉRMICO29
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CONTRIBUIÇÃO DA PECUÁRIA
NA PRODUÇÃO DE GASES DE
EFEITO DE ESTUFA É MENOR
QUE O QUE SE TEM FEITO CRER
De acordo com dados da APA & IST, a actividade pecuária é
responsável por apenas 6,8% da emissão de GEEs em Portugal,
irrisórios na comparação com a emissão de gases por actividades
como Transportes, Energia ou Indústria. As emissões estão ao nível
dos Resíduos.

Dentro da actividade
pecuária, o gado
bovino no seu todo, 
corresponde a 4,5%
do total de GEEs 
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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

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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JUNTOS VAMOS MAIS LONGE

ADM PORTUGAL, S.A. 
 Zona Industrial de Murtede • 3060-372 Murtede - Cantanhede • Portugal
Tel +351 231 209 900 • Email: geral.portugal@wisium.com
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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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medicamentos veterinários

ANTI-INSECT
Blocos minerais repelente de insectos

www. f a rmop e c u a r i a . p t
fradelos@farmopecuaria.pt
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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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COREN Agroindustrial SAU 
C/ 4 Poligono San Ciprian
32900 San Ciprian de Viñas – Ourense
ESPANHAwww.coren.es

Sumicor
Telefone: 252 647 015
sumicor@sumicor.pt

LÍDER NA PRODUÇÃO
DE RAÇÕES ECOLÓGICAS!

Na vanguarda da inovação

 Gama de produtos para todas as fases dos Bovinos
• DESMAME (Eco Arranque Terneros)
• CRESCIMENTO (Eco Crescimento Terneros)
• ENGORDA (Eco Cebo Terneros)
• RECRIA DE FUTURAS
    REPRODUTORAS (Eco Novilhas)
• VACAS E TOUROS EM MANUTENÇÃO
    E PRODUÇÃO (Eco Vaca 1, Eco Vaca 2)

RAÇÃO ECOLÓGICA
PARA TODAS AS ESPÉCIES Alto Valor Nutritivo

Vitamina E
Leveduras 
Antioxidantes Naturais
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A cetose subclínica é uma doença metabólica subtil, que tem consequências negativas na produção de leite e na reprodução: 
menos 411 litros de leite3 e uma redução de 20-50% na taxa de conceção à primeira inseminação6. Como prevenir a cetose? Com 
os dados do Contraste Leiteiro de BHBA4,5, ou com o Keto-Test7 poderá monitorizar a cetose na sua exploração, e com o seu 
médico veterinário poderá definir o programa que melhor se adapte às suas necessidades. A Elanco, com os seus produtos e 
serviços, ajuda-o a ter um período de transição com êxito: vacas saudáveis, mais produtivas e mais férteis.

Também pode utilizar o Keto-Test para implementar um programa 
de monitorização da cetose na sua própria exploração.

A medição de BHBA em amostras de Contraste Leiteiro, permite aferir 
os resultados do maneio dos problemas metabólicos e da cetose.4, 5

1. Bach A., Andreu C., 2016. «A field study about incidence, risk factors, and consequences of ketosis in dairy cattle”. World Buiatric Congress, Dublin, July 2016. | 2. Vanholder T. et al., 2015 “Risk factors for subclinical 
and clinical ketosis and association with production parameters in dairy cows in the Netherlands” J. Dairy Sci. 98 :880–888 | 3. Ospina P. et al. 2010. «Association between the proportion of sampled transition cows 
with increased nonesterified fatty acids and β-hydroxybutyrate and disease incidence, pregnancy rate, and milk production at the herd level” J. Dairy Sci. 93 :3595–3601 | 4.  Viña C. et al., 2017. “Study on some risk 
factors and e£ects of bovine ketosis on dairy cows from the Galicia region (Spain)” Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 101 (2017) 835-845. | 5. Guadagnini et al., 2019 Prevalence and risk factors 
associated with ketosis detected in dhi control samples in catalonia. XXIV Congreso Internacional Anembe de Medicina Bovina Sevilla 22 Mayo 2019. | 6. Walsh R. B. et al., 2007. “The E£ect of Subclinical Ketosis in 
Early Lactation on Reproductive Performance of Postpartum Dairy Cows”J. Dairy Sci. 90:2788-2796. | 7. Carrier J. Et al., 2004 “Evaluation and Use of Three Cowside Tests for Detection of Subclinical Ketosis in Early 
Postpartum Cows” Journal of Dairy Science Vol. 87, No. 11, 2004.  

Keto-test tem o número de registo AV: 348/00/12PUVPT.

Keto-Test, Elanco e a barra diagonal são marcas registadas de Elanco ou suas filiais.
©2020 Elanco Animal Health, Inc. ou suas afiliadas . PM-PT-19-0135 v1.0

RECARREGA ENERGIA

Menos cetose. Mais leite4,5

De acordo com um estudo de campo, 28% das vacas sofre de cetose subclínica, 
com a consequente redução da quantidade e qualidade do leite produzido1,2,3
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Ciclos
Rend. Verde

(ton/ha)
% M.S

Rend. M.S
(ton/ha)

% Amido

FAO 500 69 690 37.6 26 203 35.1

FAO 600 81 499 34.2 27 873 33.1
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A mais avançada
Tecnologia da

Estabilidade Aeróbica
• Atinge a estabilidade aeróbica rapidamente.

• Aumenta a qualidade do alimento.

Os inoculantes Pioneer®  11C33, 11G22 e 11B91 com a Tecnologia da Estabilidade Aeróbica* 
Rapid React™  são o novo avanço da Pioneer. Esta inovação permite ter um alimento estável 

em apenas 7 dias. E, à semelhança de todos os inoculantes Pioneer, ajuda-o a aumentar o valor 
das forragens produzidas na sua exploração. 

A trabalhar para si.
Permitem-lhe obter a estabilidade aeróbica mais cedo de maneira a garantir consistência e acesso 

mais rápido ao novo alimento, aumentando a fl exibilidade na gestão dos recursos alimentares da 
exploração. 

Contacte com o seu Técnico Pioneer para mais informações ou consulte: pioneer.com/rapidreact.

Visite-nos em: corteva.pt
®,TM, SM São marcas comerciais ou de serviço da Dow AgroScienses ou Pioneer 

e das suas empresas afi liadas ou dos seus respectivos proprietários. ©2020 Corteva

Visite-nos em: corteva.pt
®,TM, SM São marcas comerciais ou de serviço da Dow AgroScienses ou Pioneer 

e das suas empresas afi liadas ou dos seus respectivos proprietários. ©2020 Corteva

Sabe-se de há muito, que ideal-
mente, devemos esperar pelo fi -
nal do ano para abrir os primeiros 
silos da campanha. É do conhe-
cimento empírico de produtores 
de leite e nutricionistas. Mas qual 
a explicação científi ca para isto 
acontecer? 

A culpa é do amido
Começa com a fi siologia do grão 
de milho e as variações nas taxas 
de digestão do amido (geralmen-
te identifi cadas pelo termo ma-
temático Kd). É por isso que ad-
ministrar aos animais silagem de 
erva recentes não é um motivo de 
preocupação. A digestão gira em 
torno do amido e não da fi bra e, no 
caso das silagens de leguminosas 
e gramíneas estas são essencial-
mente desprovidas de amido.

A anatomia do endosperma do 
grão de milho é composta por 
partícula de amido revestidas por 
proteína Zein. As concentrações 
de proteína aumentam á medi-
da que o grão matura e em pon-
to negro atingimos a sua máxima 
concentração. A Mãe Natureza 
está preocupada com a próxima 
geração e criou essas proteínas 
de armazenamento com a ca-
pacidade de repelir a água para 

evitar a hidratação prematura do 
amido que poderia, por sua vez, 
interferir na germinação. O grão 
não foi pensado para alimentar 
vacas, tornando-se esta caracte-
rística um desafi o para a digestão 
do amido. No entanto, ao longo do 
período de fermentação da sila-
gem, a atividade microbiana e a 
ação dos ácidos de fermentação 
solubilizam gradualmente essas 
proteínas, libertando as partícu-
las de amido para uma mais fácil 
digestão pela fl ora ruminal. É por 
este motivo que silagem de milho e 
pastone têm mais energia e dispo-
nibilidade ruminal que o mesmo hí-
brido enquanto grão seco. Quan-
do os grãos de milho das silagens 
e pastone iniciam o processo de 
fermentação, começam a sofrer 
alterações rápidas principalmente 
nos 2 a 3 primeiros meses de arma-
zenamento.

Existe uma quantidade signifi cati-
va de estudos que mostram que as 
variações rápidas neste primeiro 
período em silagens de milho, no 
entanto, após os 5 meses de fer-
mentação aparentemente o au-
mento de digestibilidade estabiliza 
mantendo-se num planalto. Já no 
caso do pastone é diferente, a di-
gestibilidade continua a aumentar 

ao longo de 1 ano. Esta diferença 
resultará provavelmente das ma-
turações distintas do grão no mo-
mento da colheita, mas também 
da fermentação que, no caso da 
silagem, é mais intensa que no 
pastone.

Se os seus stocks de silagem assim 
o permitirem, deverá aguardar no 
mínimo 2 a 3 meses após o fecho 
do silo para começar a alimen-
tar os seus animais com a nova 
silagem, reduzindo assim as alte-
rações signifi cativas que alteram a 
consistência da dieta.

É importante não ser esquecido 
que a digestibilidade do amido 
no silo continua a aumentar, mes-
mo após os 2-3 primeiros meses, 
aumentando em cerca de 2% ao 
mês , sendo particularmente re-
levante no caso do pastone. Mui-
tas das “acidoses de primavera” e 
depressão da gordura no leite são 
explicadas com esta variação na 
digestibilidade que muitas vezes 
não é tida em consideração.

Corteva Agriscience, S.A.

Porquê esperar para alimentar com 
novas silagens?
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Sabe-se de há muito, que ideal-
mente, devemos esperar pelo fi -
nal do ano para abrir os primeiros 
silos da campanha. É do conhe-
cimento empírico de produtores 
de leite e nutricionistas. Mas qual 
a explicação científi ca para isto 
acontecer? 

A culpa é do amido
Começa com a fi siologia do grão 
de milho e as variações nas taxas 
de digestão do amido (geralmen-
te identifi cadas pelo termo ma-
temático Kd). É por isso que ad-
ministrar aos animais silagem de 
erva recentes não é um motivo de 
preocupação. A digestão gira em 
torno do amido e não da fi bra e, no 
caso das silagens de leguminosas 
e gramíneas estas são essencial-
mente desprovidas de amido.

A anatomia do endosperma do 
grão de milho é composta por 
partícula de amido revestidas por 
proteína Zein. As concentrações 
de proteína aumentam á medi-
da que o grão matura e em pon-
to negro atingimos a sua máxima 
concentração. A Mãe Natureza 
está preocupada com a próxima 
geração e criou essas proteínas 
de armazenamento com a ca-
pacidade de repelir a água para 

evitar a hidratação prematura do 
amido que poderia, por sua vez, 
interferir na germinação. O grão 
não foi pensado para alimentar 
vacas, tornando-se esta caracte-
rística um desafi o para a digestão 
do amido. No entanto, ao longo do 
período de fermentação da sila-
gem, a atividade microbiana e a 
ação dos ácidos de fermentação 
solubilizam gradualmente essas 
proteínas, libertando as partícu-
las de amido para uma mais fácil 
digestão pela fl ora ruminal. É por 
este motivo que silagem de milho e 
pastone têm mais energia e dispo-
nibilidade ruminal que o mesmo hí-
brido enquanto grão seco. Quan-
do os grãos de milho das silagens 
e pastone iniciam o processo de 
fermentação, começam a sofrer 
alterações rápidas principalmente 
nos 2 a 3 primeiros meses de arma-
zenamento.

Existe uma quantidade signifi cati-
va de estudos que mostram que as 
variações rápidas neste primeiro 
período em silagens de milho, no 
entanto, após os 5 meses de fer-
mentação aparentemente o au-
mento de digestibilidade estabiliza 
mantendo-se num planalto. Já no 
caso do pastone é diferente, a di-
gestibilidade continua a aumentar 

ao longo de 1 ano. Esta diferença 
resultará provavelmente das ma-
turações distintas do grão no mo-
mento da colheita, mas também 
da fermentação que, no caso da 
silagem, é mais intensa que no 
pastone.

Se os seus stocks de silagem assim 
o permitirem, deverá aguardar no 
mínimo 2 a 3 meses após o fecho 
do silo para começar a alimen-
tar os seus animais com a nova 
silagem, reduzindo assim as alte-
rações signifi cativas que alteram a 
consistência da dieta.

É importante não ser esquecido 
que a digestibilidade do amido 
no silo continua a aumentar, mes-
mo após os 2-3 primeiros meses, 
aumentando em cerca de 2% ao 
mês , sendo particularmente re-
levante no caso do pastone. Mui-
tas das “acidoses de primavera” e 
depressão da gordura no leite são 
explicadas com esta variação na 
digestibilidade que muitas vezes 
não é tida em consideração.

Corteva Agriscience, S.A.

Porquê esperar para alimentar com 
novas silagens?
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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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∙ Diminuição da ingestão de MS
∙ Aumento produção de CO2
∙ Aumento da salivação
∙ Aumento da frequência respiratória

∙ Aumento da transpiração ∙ Resolução da taxa de
concepção

∙ Mortes embrionárias
∙ Quistos ováricos

∙ Diminuição da produção
de leite

∙ Diminuição do teor de
gordura e proteína do 
leite

∙ Mamites
∙ Aumento das células 
somáticas

∙ Laminites

∙ Redução da ruminação
∙ Acidoses
∙ Cetoses
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

22 65 65 66 67 68 69 69 70 71 72

24 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

26 68 69 71 72 73 74 75 76 78 79

28 70 71 73 74 76 77 78 80 81 82

30 72 73 75 77 78 80 81 83 84 86

32 74 75 77 79 81 83 84 86 88 90

34 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93

36 77 79 82 84 86 88 90 92 95 97

38 79 81 84 86 89 91 93 96 98 100

40 81 83 86 89 91 94 96 99 101 104

Humidade relativa (%)

T
em

p
er

at
ur

a 
ºC

Sem stress térmico

Stress térmico LEVE-MODERADO

Stress térmico LEVE

Stress térmico MODERADO

Stress térmico SEVERO

Stress térmico ELEVADO-FATAL

Categoria de stress térmico Taxa de respiração (B/min) Temperatura rectal (ºC)

Leve ≥60 38.5

Leve-moderado ≥75 39

Moderado-severo ≥85 40

Severo ≥120 41

Fatal X X
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Antagonista

Zn+2

Zn+2

Zn+2

Zn AA

Zn

AA

Absorção Absorção

Intestino delgado

Agente 
sequestrante +

Ingerido
Zn+2

Não
absorvido 

Não
absorvido 

Mn MANGANÊS
• Dessenvolvimento dos ossos
• Função Imunitária
• Produção de hormonas

Se SELÉNIO
• Saúde pós-parto
• Saúde do úbero e qualidade do leite
• Estado antioxidante

Cu Zn

COBRE E ZINCO
• Maior produção de leite

Cu

COBRE, MANGANÊS 
E SELÉNIO

SeMn

• Optimização da reprodução
• Fertilidade

Zn

ZINCO
• Saúde reprodutiva
• Saúde dos cascos

Zn

SELÉNIO E ZINCO
• Redução da contagem

de células somáticas

Se

ZINCO
• Dessenvolvimento 

reprodutivo

Zn

Mn

MANGANÊS
• Dessenvolvimento 

dos ossos
• Função Imunitária

FERRO
• Metabolismo 

e imunidade

Fe
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| Figura 5: esquema do acompanhamento ao produtor
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| Figura 6: Lely T4C
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Dia Progesterona Descrição Alerta RePro

1 SE ≥ 5mg/ml Início da atividade 
cíclica

Início 
de Cio

[5;9] SE < 5mg/ml Confirmação com 
segunda amostra

Quisto 

Folicular

[≈25] SE > 5mg/ml Confirmação com 
segunda amostra

Quisto 
Lúteo

[Variável] SE ≥ 10mg/ml Testagem continua 
até 55 dias de 
gestação

Gestante

[35;55] 
D. Gestação 

SE < 10mg/ml Confirmação com 
segunda amostra

Aborto
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Comércio e distribuição de peças e acessórios para todas
as máquinas, tratores, equipamentos agrícolas e indústriais.

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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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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