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EDITORIAL

SER PRODUTOR 
DE LEITE EM 2021 
Os custos com alimentação dos animais sobem.
Os custos com fatores de produção sobem.
O preço do combustível sobe.
Os preços dos materiais de construção sobem.
As exigências da indústria aumentam. 
O preço pago à produção mantém-se abaixo da União 
Europeia desde 2015, atingindo em 2021 a diferença de 
6 cêntimos.
Com a sua excelente capacidade de comunicação o 
governo anuncia medidas e apoios dando a ideia à po-
pulação que os agricultores recebem subsídios e o pro-
blema fi ca resolvido!
A grande distribuição desdobra-se em campanhas e 
promoções, utilizando o leite como chamariz para atrair 
os consumidores. Ao mesmo tempo publicita insisten-
temente o apoio à produção nacional, escondendo os 
preços miseráveis a que compra ou exige comprar os 
produtos.
A indústria colhe hoje os resultados da falta de visão 
inovadora do passado, da falta de lançamento de pro-
dutos lácteos de valor acrescentado, perdendo terreno 
para as marcas brancas. 
Há demasiados elos na cadeia de valor do leite. Há de-
masiadas organizações a viver do dinheiro do leite. Há 
demasiados salários e regalias sem produzir resultados. 
Vivemos tempos difíceis e exigentes. Só com muita hu-
mildade, determinação, respeito pela produção, criação 
de valor e partilha de rendimento poderemos conseguir 
reverter esta situação. 

Não temos tempo, é preciso agir!

Marisa Costa,
Vice-presidente da APROLEP
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Variação de preços de fatores de produção (%) (abril-maio 2020/abril-maio 2021)

Gasóleo agrícola Milho Cevada B. Soja 44% B. Colza B. Girassol

+22,2 +31,1 +20,3 +19,1 +22,7 +22,1

Variação de preços do leite pago aos produtores (%) (abril-maio 2020/abril-maio 2021)

UE27 Portugal Polónia Holanda Alemanha França Espanha Itália

+6,7 -0,8 +11,3 +10,8 +6,9 +3,0 +1,5 +0,4

Posição 
em 2020

Mudança 
de posição 
relativa a 

2019

Marca
CRP

(milhões
de vezes)

Variação 
CRP (%) 
relativa 
a 2019

Opção dos 
lares em 
Portugal 

(%)

1 0 Mimosa (1) 44 -6 87,8

2 +1 Compal 17 +3 63,7

3 +2 Delta 17 +9 57,8

4 0 Terra Nostra 16 +2 58,3

5 -3 Gresso (1) 16 -12 58,9

6 0 Nobre 15 +2 62,3

7 0 Renova 14 +3 71,2

8 +1 Agros (1) 13 +7 49,7

9 +1 Milaneza 13 +6 67,9

10 +2 Coca-Cola 13 +22 51,3
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ATIVIDADES APROLEP

Rua da Lavadinha, nº 995,Tabuado 4635-416 Marco de Canaveses  Tlm: 912 512 790 e 912 512 793 Email: vacadesocas@gmail.com 

Seja parceiro da Vaca de Socas e juntos definiremos as diretrizes da nossa parceria.                                           
O sucesso dos nossos clientes é a nossa maior satisfação! 

 

Tratamento para Vacas Coxas 
Colocação de Tacos Ortopédicos 
Preparação de Animais para Concurso 
Realização de Riscos no Pavimento 
Venda de Produtos 
Tosquias 
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!!!NOVO SERVIÇO!!! 

Fresamento de pavimento em vigas. 

Está com problemas com as vigas na sua exploração? 

 Estão escorregadias e/ou vidradas e não sabe o que 
fazer? 

 

Não espere mais, contate-nos nós temos a solução! 

 
 

Temos ao vosso dispor 
produtos de pedilúvios   
capazes de satisfazer as 
necessidades da vossa  

exploração 
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ATIVIDADES APROLEP

Importância do corte funcional das úngulas 
 
 
 
 A correção é uma operação importante na redução do ris-
co de lesões e possível ocorrência de claudicação, existindo  
evidências de que a manutenção das úngulas contribui para a 
redução da incidência de claudicações.  
 Neste sentido, o cuidado e manutenção funcional das ún-
gulas deve ser um procedimento comum a todo o efetivo ani-
mal, de modo a garantir a postura correta.  
 As úngulas sem correção causam desconforto ao animal 
e alteram a estrutura e postura dos membros. 
Úngulas excessivamente desenvolvidas, afetam as superfícies 
de apoio, causando um desequilíbrio e provocando subcargas 
que podem desenvolver lesões.  
 

O modo como é realizado o corte corretivo das úngulas é também de extrema importância, ha-
vendo linhas de corte específicas que não afetam o crescimento e desenvolvimento natural da 
estrutura da úngula, O corte preventivo nas úngulas dos bovinos deve ser efetuado duas vezes 
por ano com um intervalo de seis meses, ou com maior frequência sempre que necessário, tendo 
em conta as condições de estábulo e da exploração. 

Promovendo a 
agricultura do futuro.
Continuamos a liderar a indústria que criámos há 100 anos, honrando o nosso
nome por gerações de agricultores. Desde a agronomia ao mundo digital de hoje
e ao que quer que o amanhã possa trazer, estamos sempre inovando para si.

CRIANDO JUNTOS O AMANHÃ
®,TM, SM São marcas comerciais ou de serviço da Corteva Agriscience 

e das suas empresas afi liadas. ©2020 Corteva AgriscienceTM .
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ATIVA
O VALOR
DO TEU SILO 
COM A DEKALB+

A
PRODUÇÃO

TEM
RECOMPENSA

GANHA
ATÉ

1.000€

Entrega ao Assessor DEKALB da tua 
zona uma amostra de silo à colheita 

Consegue ser um dos 3 vencedores com 
maior silo de valor.

ATIVA DEKALB.
Podes ganhar até 1.000 euros.

#ATIVAVALORSILO #ATIVADEKALB

| Seminário EMB sobre custos de produção



ATIVIDADES APROLEP



ATIVIDADES APROLEP

Syngenta C.P. Lda. | Av. D. João II, Torre Fernão Magalhães, Nº43 – Piso 11, 1990-084 Lisboa
Tel.: 21 794 32 00 | Fax: 21 794 32 30 | E-mail: contacto.portugal@syngenta.com | www.syngenta.pt
© Copyright Syngenta Crop Protection, Lda, Lisboa, 2020  | ® Marca registada Syngenta AG, Basileia, Suíça

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. 
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Ações positivas
pelos polinizadores

e pela biodiversidade

PUB-OP-2020-final.indd   1 10/08/2020   10:49
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leite é vida

País Parceiros Técnicos Parceiros Associados

Portugal
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Instituto Superior de Agronomia – Universidade de Lisboa

AGROS, União das Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Minho e 
Trás-os-Montes, UCRL; Associação Agrícola da ilha Terceira; Associação Agrícola de 
São Miguel – Açores; Associação Portuguesa de Criadores da Raça Frísia

Espanha
Instituto Galego de Calidade Alimentaria
NEIKER, Basque Institute for Agricultural Research and 
Development 

AGACA (Asociación Galega de Cooperativas Agrarias); Cooperativa Agraria Provincial 
de A Coruña; FEIRACO Sociedade Cooperativa Galega; Iparlat; Laboratorio 
Interprofesional Galego de Análise do Leite; Lursail S.L.

França
Chambre d’agriculture de Bretagne
Institut de l’Elevage
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

Bretagne Conseil Elevage Ouest; SAVENCIA Ressources Laitières; SODIAAL UNION 
Coopérative agricole

Reino Unido
Agriculture and Horticulture Development Board
College of Agriculture, Food and Rural Enterprise
Scotland’s Rural College

Lactalis McLelland Ltd (part of Groupe Lactalis); Sac Consulting SRUC
Trewithen Dairy; Ulster Farmers Union

Irlanda Teagasc – Agriculture and Food Development Authority Carbery Milk Products Limited; Glanbia Ingredients Ireland; LacPatrick
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| Reunião do projeto Dairy4Future

| Atividade do projeto Leite é Vida
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leite é vida

ESTACIONÁRIOS PF
7 MODELOS de 11 a 46 m3

REBOCADOS PF
22 MODELOS de 9 a 46 m3

LEADER PF
22 MODELOS de 11 a 33 m3

 THE SUPREMACY OF FARMING 4.0

COBERTURA DA 
CAIXA DE MISTURA

Retém todas 
as proteínas e 
substâncias nutritivas 
da ração que podem 
ser dispersas no ar.

MOINHO: RESPEITA 
A FIBRA COM 
CORTE PERFEITO
Aumenta o fluxo 
do produto e corta 
de forma precisa 
a fibra mais longa. 
Resultado: uma mistura 
homogénea, integra e 
apetecível.

O MELHOR 
UNIFEED 

Mistura homogénea 
e limpeza perfeita 
garantida pela 
geometria e tecnologia 
do senfin e da caixa.

MASSIMO 
CONFORTO

Controlo de todas as 
operações através 
do comando Joystick 
apoiado no banco 
do operador. Ampla 
visibilidade, tecnologia e 
conforto incomparável.

FARESIN.COM

TRACTORAVE.PT
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Rua rio este 20 I 4480-297 Junqueira, Vila do Conde
Tel. 252 657 306 I geral@nutrigenetik.pt

Controlo de Mamites
e Células Somáticas

A Melhor Solução

Contacte-nos para obter uma
estratégia personalizada.

Aposte na prevenção!

Mais informação

Melhores decisões

Deteção de Cios

Saúde Animal

Sem limite de distância

Medidores de leite eletrónicos já disponíveis



leite é vida

Rua rio este 20 I 4480-297 Junqueira, Vila do Conde
Tel. 252 657 306 I geral@nutrigenetik.pt

Controlo de Mamites
e Células Somáticas

A Melhor Solução

Contacte-nos para obter uma
estratégia personalizada.

Aposte na prevenção!

Mais informação

Melhores decisões

Deteção de Cios

Saúde Animal

Sem limite de distância

Medidores de leite eletrónicos já disponíveis



ATUALIDADE



ATUALIDADE



ATUALIDADE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anúncio_Junho2020.pdf   1   17/02/21   18:24



ATUALIDADE



ATUALIDADE



nutriçÃO



nutriçÃO

34 |

XXX ! 
Por: CARGILL II – NUTRIÇÃO ANIMAL, S.A.
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Leguminosas Azevens Aveia strigosa Aveia sativa Cevada H. Centeio H. Triticale

Leguminosas Azevens Aveia strigosa Aveia sativa Cevada H. Centeio H. Triticale



nutriçÃO



nutriçÃO



nutriçÃO

NE
OV

IA
 S

AS
 a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

30
 5

89
 6

92
 €

 • 
63

6 
32

0 
03

8 
– R

CS
 V

an
ne

s C
od

e 
AP

E:
 10

91
 Z

 • 
Si

re
t: 

63
6 

32
00

38
00

03
8.

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : S

hu
tte

rs
to

ck
, iS

to
ck

Juntos, conseguimos 
fazer melhor Nutrição

Valor acrescentado nos seus produtos com 
soluções inovadoras e pré-misturas personalizadas 
Liderança no seu mercado com assistência 
técnica à formulação, fabrico e ao controlo 
de qualidade

www.wisium.com

Stress 
oxidativo

> Problemas 
reprodutivos

Acidose

< Produção de 
leites; quebra

do Sistema 
imunitário; 
> mamites

Problemas podais

> Taxa respiração

> Transpiração

> tempo de pé

< produção de 
calor através
da digestão



nutriçÃO

46 |



nutriçÃO



nutriçÃO

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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SENTIDO E SUSTENTABILIDADE

Quer fazer parte da pecuária 
do futuro?
www.nanta.es/pt/granja-circular

A Granja Circular é uma abordagem multidisciplinar que 
inclui várias ferramentas de cálculo e avaliação e dispõe 
de indicadores solventes, mensuráveis e práticos, tornando  
possível a verificação da certificação de sustentabilidade pela 
AENOR.

Ao aderir à Granja Circular pode demonstrar a sustentabili-
dade social, económica e ambiental da sua exploração, assim 
como o bem-estar animal.

GRANJA CIRCULAR

Rua da Estação, 157 Apartado 2
4634-909 Marco de Canaveses

Tlm. 911 846 636
nanta@nutreco.com
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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

Tv. Cruz de Pedra n.º 4/6 , 4750-543 Barcelos
T.  253 808 420  • maciel.lda.comercial@gmail.com   

MACIEL MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, LDA.

UNIFEEDS AUTOMOTRIZES

UNIFEEDS rebocáveis

• Desde máquinas adequadas para uso em espaços confinados, 
até às indicadas para explorações de mais de 1000 animais. 

• Gama completa aracterizada pela alta manobrabilidade, 
excelente funcionamento e mistura de alimentação rápida 
e homogénea, que economiza tempo e combustível.  

 

de 5 m³ a 45 m³

de 13 m³ a 32 m³

O sistema de alimentação de 
precisão, com tecnologia NIR, 
permite ao agricultor distribuir uma 
alimentação equilibrada aos animais, 
segundo o determinado pelo 
nutricionista, isto graças a uma 
análise contínua dos ingredientes 
utilizados e o ajuste ótimo e em 
tempo real do seu peso.

SABE COM 
PRECISÃO O QUE 
AS SUAS VACAS 
COMEM?
» Analisador de tecnologia NIR
» Indicação do valor dos nutrientes 
   e da matéria seca
» Refaz em tempo real e de forma 
   automática o cálculo do peso que 
   deverá carregar para manter os 
   valores dos nutrientes         

   98ruminantes  outubro . novembro . dezembro 2019

CRIADA  
PARA VENCER
No final do mês de agosto, no 38º 
Concurso Nacional da Raça Holstein 
Frísia que decorreu na AgroSemana, 
sagrou-se Jovem Grande Campeã 
Nacional a novilha M&S Jordy Adya, do 
produtor Miguel Matias, da Sociedade 
Agrícola Matias & Silva.
O sucesso desta novilha com 12 meses 
já era expectável, uma vez que conta 
com uma genética de elite: filha de Jordy 
Red e Pereira Archrival M&M Arianna 
(embrião importado dos Estados Unidos) 
e neta de MS Doorman Armani. 
Ainda assim, o produtor quis assegurar- 
-se de que, ao crescer, este animal tiraria 
o melhor proveito desta genética. Para 
isso, contou com a ajuda do programa de 
recria Kaliber (De Heus). Este programa 

está desenhado em 4 fases, ajustando-
se aos requisitos dos animais em cada 
fase de crescimento, e acompanhando 
as vitelas e novilhas nos primeiros 24 
meses de vida. Com este programa 
é possível recriar vitelas de forma 
económica e eficiente, ajudando-as a 

expressar todo o seu potencial genético 
e a tornarem-se altas produtoras. 
A novilha tornou-se assim uma grande 
vencedora e um exemplo dos excecionais 
resultados que se pode alcançar aliando 
uma genética de excelência à melhor 
nutrição.

NOTÍCIAS

ruminantes  outubro . novembro . dezembro 2019



nutriçÃO

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



tecnologia



tecnologia



TECNOLOGIA



TECNOLOGIA



TECNOLOGIA



saúde

· REDUZA o impacto clínico da IBR

· REDUZA a circulação da IBR na 
exploração

· COMPLETE a sua proteção com uma 
vacina contra BVD, BRSV e PI3

HIPRA PORTUGAL
Portela de Mafra e Fontaínha Abrunheira · 2665 - 191 Malveira · Portugal

Tel.: (+351) 219 663 450 · portugal@hipra.com · www.hipra.com 
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saúde

60 |

| Kit de diagnóstico HIPRA RIDECHECK que estima a prevalência 
de BVD e IBR por faixas etárias
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culinária

COLCHÃO DE ÁGUA ATIVO 
 
• Não há deformação 

• Adaptado a todas as morfologias: 
é um colchão envolvente 

• Arrefecimento da vaca por 
absorção 

O ÚNICO CANELETE MACIO DE ÁGUA 
 
• Canelete macio: não há traumatismo ao deitar 

• Altura regulável para todo o tipo de vaca 

• Amortecedor de choques 

• Adapta-se a todo o tipo de cúbiculo 

Rua do Gorgolito, 62 4570-472 Rates – Póvoa de Varzim – Portugal 
Tlf.: 252 957 776 | geral@dedicampo.pt | facebook.com/dedicampolda 

Resultado de vários anos de pesquisa, desenvolvimento e conhecimento, 
SpeedFlex assegura o máximo conforto, segurança e bem-estar para os ani-
mais, sendo fabricados com requisitos extremamente rigorosos e a mais 
moderna tecnologia. 

Núcleo Central 
• Flexibilidade/Elasticidade 
• Memória de forma do mate-

rial  
 
Camada externa 
• Rigidez 

• Estabilidade 
 
Cabo Garrote Flexível 

• Adapta-se ao garrote 
• Evita ferimentos quando os 

animais se levantam 
• Melhora o conforto e reduz 

o stress 

Vantagens: 
• Os animais deitam-se com 

maior facilidade. 
• Não existe acumulação de 

electricidade estática 
• Sem pontos de pressão no 

animal devido à flexi-
bilidade, mas bastante 
rígido para manter os 
animais nas camas.  

• Menos ferimentos e lesões, 
reduzindo os custos veter-
inários. 



Síguenos en:

Tel. +34 982 227 165
antonio@duranmaquinaria.com
www.duranmaquinaria.com

Durán Maquinaria,

importador Pottinger

para Portugal



Escolha precisão  
a um custo menor

www.lely.com

Lely Astronaut A5

100 medições 
por dia  

por 0,01 €

Para o seu projecto de  automatização 
contacte-nos em (+351) 916454404
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