BRAS & VASCONCELOS LDA
Bmaq

GAMA T5 DYNAMIC COMMANDTM

PREPARE-SE PARA UMA EFICIÊNCIA
COM VISÃO INIGUALÁVEL

APRECIE A MAIOR VERSATILIDADE, MAIOR CONFORTO E PRODUTIVIDADE
COM O MENOR CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

• O melhor da sua classe: painel de tejadilho de excelente visibilidade para domínio total do carregador
• Apoia-braços SideWinder™ II para uma condução intuitiva e precisão de operação
• Potente motor NEF de 4,5 litros e 140 CV, Stage V

T5. A EXPERIÊNCIA DE CONDUZIR UM AZUL.
BRÁS & VASCONCELOS LDA

BRÁS MONTEIRO LDA

Para mais informações: +351 253 628 071

Para mais informações: +351 255 092 305

Rua dos Restauradores s/n
4700-734 Palmeira – Braga
geral@brasevasconcelos.com

www.brasevasconcelos.com

Avenida das Árvores nº1297
4620-043 Lousada
bras.monteiro.lda@gmail.com
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OPINIÃO

• AGROECONOMIA
• QUALIDADE
• SUSTENTABILIDADE
• FLORESTA
• INTERNACIONAL
• RESPONSABILIDADE SOCIAL

www.agroges.pt • +351 214 847 44 • mail@agroges.pt

ATUALIDADE

Bagaço de Soja 47

Milho

ATUALIDADE

ATUALIDADE

A LONG WAY

TOGETHER

ONDE QUER QUE ESTEJA,
A BKT ESTÁ CONSIGO
Por mais difíceis que sejam as suas necessidades,
a BKT está sempre ao seu lado e oferece-lhe uma
extensa gama de produtos para qualquer tipo de
aplicação no setor agrícola, do trabalho no campo
aos pomares e vinhas, passando pelos tratores de
grande potência e pelos atrelados para transporte.
Soluções fiáveis, seguras, resistentes e duradouras,
combinando tração e compactação reduzida do
solo, conforto e desempenho elevado.
BKT: sempre contigo, para maximizar a produtividade

DISTRIBUIDOR PARA A PENÍNSULA IBÉRICA

JOSÉ ANICETO & IRMÃO, LDA

Zona Industrial, Lote 38A
3060-197 Cantanhede
Tel: 231 419 290
info@sjosepneus.com

www.sjosepneus.com

ATUALIDADE

Ano

Milho *

Soja44 *

Custo Alimentar
/ton leite

Preço Leite **

Diferença (Preço de Leite

Preço Justo Mínimo

– Custo Alimentar)

(Custo Alimentar +175€)

2019

174€

330€

171€

314€

143€

346€

2020

193€

414€

194€

312€

118€

369€

2021

265€

424€

229€

316€

87€

404€

JAN 2022

283€

482€

248€

359€

111€

423€

PROJETOS DE
INOVAÇÃO

ESTUDOS
SETORIAIS

PROJETOS DE
INVESTIMENTO

COMUNICAÇÃO E
DISSEMINAÇÃO

PLANEAMENTO
ESTRATÉGICO

GESTÃO
INDUSTRIAL

GESTÃO DE
INFORMAÇÃO

GESTÃO DA
SUSTENTABILIDADE

Lisboa
Rua da Junqueira, 61 G | 1300-307 LISBOA - PORTUGAL
Tel: (+351) 213 629 553
Beja
Rua Fernando Namora, 28 – 1.º Esq. 7800-502 BEJA - PORTUGAL
Tel: (+351) 284 098 214

DESDE 2001
NA NATUREZA
DO SEU
NEGÓCIO.

MEMBRO

ATUALIDADE

ATUALIDADE

ATUALIDADE
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NUTRIÇÃO E
SAÚDE ANIMAL

A nossa experiência, a sua eficiência
Inovação

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.

PRRRÉÉÉ-M
-MIST
IS URAS
AS
DE VITAM
AM
MIN
INASS E
MINEEERA
RAIS
ISS

Análises Microbiológicas
e Físico-químicas

Formulação e
Apoio Técnico

Investigação e
Desenvolvimento

LLAABO
ABOR
OORRRAATÓ
T RIOO
ACREDDDI
AAC
DITA
TADO
TA
ADO

ESSPPEECI
CIA
IIAAALLID
IDADEES
NUTRICCIOONA
NAIS
IS

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
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ATIVIDADES APROLEP

ATIVIDADES APROLEP

para vacas

ATIVIDADES APROLEP

BOLUTECH

™

ATIVIDADES APROLEP

UMA GAMA COMPLETA !!

BÓLUS DE LIBERTAÇÃO CONTROLADA, UMA NOVA ABORDAGEM NA NUTRIÇÃO ANIMAL

PROBLEMAS DE CASCOS EM BOVINOS?

BOLUTECH™ HEEL 2.0
Para uma postura sólida!

NOVO!

MELHORA A QUALIDADE DOS CASCOS.
CONTRIBUI PARA A REGENERAÇÃO E INTEGRIDADE DO TECIDO DE QUERATINA.

VANTAGENS
✓
✓
✓
✓
✓

Inovação bifásica patenteada: 24h - 150 dias.
Fornece biotina em dose técnica.
Contém vitaminas, oligoelementos e extratos de plantas.
Menos perda de peso (-17,5 kg) e melhor recuperação de peso (10 dias).
Melhora o “score” da locomoção e o retorno do investimento >3.

PROBLEMAS COM ANIMAIS NO PERÍODO DE SECAGEM?

BOLUTECH™ TONIC

FÁCIL DE APLICAR

O suplemento perfeito!

PERÍODO
SECO
REPOSIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS
PARA UMA PREPARAÇÃO ADEQUADA PARA O PARTO

VANTAGENS
✓ Sucesso da secagem e preenchimento das necessidades dos animais alimentados
à base de pastagens e forragens.
✓ Facilidade ao parto graças ao suporte da contração muscular.
✓ Sem desperdício para um máximo resultado na vaca e no vitelo.
✓ Suplemento alimentar de micronutrientes e vitaminas para animais
que não recebem alimento mineral.

Distribuído por: Plurivet - Veterinária e Pecuária, Lda
Rua Prof. Manuel Bernardes das Neves n. 30 Loja | 2070-112 CARTAXO
Tel: (+351) 243 750 230 | E-mail: geral@plurivet.pt

VITALIDADE

QUALIDADE NO COLOSTRO

LEITE É VIDA

LEITE É VIDA

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

GMD (kg/d)

ME mcal/d

IMS (g/d)

PB, g/d

0,20

2,35

0,51

94

0,40

2,89

0,63

150

0,60

3,48

0,76

207

0,80

4,13

0,90

253

1,00

4,80

1,08

307

| Tabela 3 – Necessidades nutricionais de um vitelo com 45kg de peso,
em condições termo-neutras / Van Amburgh and Drackley, 2005

Leite de vaca
Preço do leite (€/100 L)

36,00

Total de sólidos (%)

12,5

Proteína verdadeira (%)

3,2

Teor butiroso (%)

3,7

Quantidade a dar a vitelos (L/d)

8,0

| Tabela 1 – Características comuns do leite de vaca
Leite de substituição
Preço do saco de leite em pó (€)

56,74

Peso do saco de leite em pó (kg)

25

Matéria seca do leite em pó (%)

97

Proteína do leite em pó (%)

22

Gordura do leite em pó (%)

18

Quantidade de leite em pó para alimentar o vitelo (kg/d)

1,0

Determinação da % total de sólidos
no leite de vaca inteiro
Leitura do refratómetro
+2
escala Brix

=

% total de sólidos
no leite inteiro

| Tabela 2 – Características comuns do leite de substituição, com 75% de

proteínas de origem láctea e 15% de leite desnatado em pó, com possibilidade de ser utilizado numa diluição de 130-150 g/L de água

Determinação da % total de sólidos
no leite de substituição
% total de sólidos no
leite de substituição

24 |

=

kg de leite em pó
kg de leite em pó + kg de água

x 100

NUTRIÇÃO

Leite de vaca vs Leite de substituição
Leite de
Leite de
Vaca
Substituição
Proteína (% matéria seca)

27,1

22,7

Gordura (% matéria seca)

29,6

18,6

Custo por quilograma de matéria seca

2,88 €

2,34 €

Matéria seca fornecida ao vitelo (kg/d)

1,0

1,0

Proteína fornecida ao vitelo (kg/d) na matéria seca

0,27

0,23

Gordura fornecida ao vitelo (kg/d) na matéria seca
Custo por vitelo dia (€/vitelo/dia)
Custo do vitelo até ao desmame (70 dias)

Campeões
em silagem
Os híbridos com maior
potencial produtivo

KALUMET

RM 116

KWS 5581

RM 113

KWS 3563

RM 110

www.kws.pt

0,30

0,19

2,88 €

2,34 €

201,60 €

163,78 €

NUTRIÇÃO

PROTEÇÃO E MELHORIAS
DESDE O PRIMEIRO MOMENTO
Nova cobertura de semente
Melhora a passagem através do tubo
de sementeira em 5% e reduz a falta de
sementes no disco de sementeira em 16,5%.

Bioestimulante
Melhora a absorção de água e de nutrientes
através do aumento do volume funcional das raízes.

Fungicida

Inseticida

Proteção contra doenças e insetos, aumento do
vigor do crescimento.

NUTRIÇÃO

Atreva-se e #AtiveDEKALB

ATIVAR DEKALB
SIGNIFICA BLINDAR A SUA
CULTURA DESDE O INÍCIO COM
ACCELERON
®

ATIVE O SEU ESCUDO DE PROTEÇÃO

DEKALB® é uma marca
registada do Grupo Bayer.

Acceleron® consta de uma molécula sinal que funciona durante todo o ciclo da cultura e que
estimula a simbiose entre os fungos micorrízicos do solo e o ritidoma. Isto permite a cada planta
de milho aumentar o volume funcional das suas raízes e aceder a zonas do solo antes inacessíveis,
aproveitando nutrientes e água dos microporos.

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

Nutriente

Extração
(Kg/ha)

Nutriente

Extração
(Kg/ha)

N

192.0

N

192.0

P 2O5

100.8

P 2O5

100.8

K 2O

72.0

K 2O

72.0

Azoto

Fósforo

Potássio

NUTRIÇÃO

| Fig. 4 – Absorção de azoto durante o ciclo do milho

% de N
absorvido
durante
o ciclo

100
80
60

Grão
Carolo, sedas, pedúnculo
Brácteas, maç inferiores
Caule, bandeira
Baínha das folhas
Folhas

40
20
0

| Fig. 3 – Absorção de azoto pela planta e sua repartição

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

xx |

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

SÓ COM ENTEC®
USUFRUI DE TODOS OS
NUTRIENTES
AUMENTO DA EFICIÊNCIA
NO USO DOS NUTRIENTES

Garantia da disponibilidade de azoto e fósforo desde os estados iniciais
e ao longo de todo o ciclo

MENOR NÚMERO DE APLICAÇÕES
E MAIOR FLEXIBILIDADE

Menos aplicações e fórmulas adaptados a todos os momentos de aplicação

COMPATÍVEL COM A PROTEÇÃO
CLIMÁTICA E AMBIENTAL

Redução das perdas de nitratos por lixiviação e das emissões
de gases de efeito de estufa

Parque Industrial de Mitrena, Lotes 42-45
2910-738 Setúbal PORTUGAL
Tel: +351 265 709 660 | www.adubosdeiba.com

EuroChem Agro Iberia, S.L.
www.eurochemiberia.com

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

A genética mais
avançada e o
serviço técnico
mais profissional

Em breve

Visite-nos em: corteva.pt
, ,

® TM SM

Eles são marcas comerciais da Corteva Agriscience e suas empresas afiliadas. ©2022 Corteva.

NUTRIÇÃO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

38 |

NUTRIÇÃO

Por amor à terra, entregue
as embalagens vazias
de produtos fitofarmacêuticos,
biocidas e de sementes num
Ponto de Retoma Valorfito ®.
Em campo por amor à terra.

Informe-se em www.valorfito.com
ou num Ponto de Retoma Valorfito.
R. General Ferreira Martins, nº 10 - 6º A . 1495-137 Algés
T. +351 214 107 209 // contacto.valorfito@sig eru.pt

Faça como a Família Prudêncio®.
Deixe que o amor desça à sua terra
e cuide da Terra de todos nós.

www.valorfito.com
SIGERU . Sistema Integrado de Gestão de Embalagens
e Resíduos em Agricultura, Lda.

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

ST CONTROL
Controlo do Stress Térmico

nutrição animal, S.A.

O ST Control - Alimento Complementar Mineral tem na sua composição um conjunto de substâncias
que minimizam, de forma muito efetiva, os efeitos
negativos causados pelo stress térmico.

PRINCIPAIS EFEITOS:
› Maior ingestão de alimento
› Equilíbrio eletrolítico
› Menor desidratação
› Menor queda na produção de leite
e recuperação mais rápida do nível
produtivo
› Melhora a qualidade do leite
› Diminuição na incidência de problemas
metabólicos nomeadamente de acidoses
e cetoses
› Forte proteção hepática
› Forte proteção imunitária
› Melhora a digestão ruminal e intestinal

Intervalo de ITH*

Dosagem

>= 70

100g vaca/dia

>= 74

150g vaca/dia

>= 80

200g vaca/dia

>= 85

250g vaca/dia

*ITH: Indíce de Temperatura/Humidade.

APP ST CONTROL
by Nutrinova

Faça download e experimente a nossa App ST Control.
Com esta App vamos ajudá-lo a reduzir o risco de stress térmico
nos seus animais.
- Consulte o nível de stress térmico previsto para cada dia
- Veja conselhos para as diferentes situações e aja atempadamente
- Previsões de temperaturas e humidade esperada para os próximos 5 dias

FAÇA O DOWNLOAD
DA APP ST CONTROL
NA PLAY STORE

NUTRIÇÃO

A acidose-subacidose ruminal (SARA) é um distúrbio da fermentação do rúmen
caracterizado pela diminuição do pH ruminal durante várias horas por dia.
Acidose Ruminal Subclínica (SARA) causa:

pH ideal dos
ruminantes:
>6,2 e <6,5

Abscessos no fígado

Redução da eficiência alimentar
Diminuição da produção de leite

pH 5,5

Descida do teor de gordura

Aumento dos custos de produção

Abre a porta a outras doenças...

Inflamação
do rúmen
Claudicação

NUTRIÇÃO

LEADER PF
MOINHO:
Respeita a fibra com corte
perfeito.
Redução do tempo até 80%

CANAL DE CARGA:
Largura 80 mm;
Apto para silos até 6,10 mt altura.

FRESA:
Aço S355 ou Inox AISI304 (Opt);
3 velocidades de rotação

SENFIM PF:
Transmissão hidráulica até 7 velocidades;
De 10 a 14 facas

VERSÃO COMPACT:
Elevada prestação com dimensão
compacta

CABINA PF:
+ 30% Visibilidade;
Joystick multifunções;
Display interativo.

INSTRUMENTO PARA ANALISE IMEDIATA
DA MISTURA DIRETAMENTE NO DISPLAY
DA CABINA
O algoritmo disponível para medir a mistura permite rastrear a
qualidade das matérias primas e a sua homogeneidade do campo à
manjedoura.
Um olho que vê o invisível para garantir o bem-estar animal.

MISTURA DE QUALIDADE & BEM-ESTAR ANIMAL

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

Parâmetros

Antes
jan/21

Endulac®
CLA jan/22

N.º vacas em lactação

113

103

N.º médio de lactações

2,5

2,5

Produção média de Leite
(kg/dia) (1)

39,6

Pico médio de produção
(kg/dia)

50,7 aos 90 DEL (2)

56,1 aos 70 DEL (2)

Teor butiroso do leite (%)

3,93

3,75

Teor proteico do leite (%)

3,41

Dias em lactação (DEL (2))

208

194

Dias abertos (3)

210

191

42,2

Diferenças

+2,6 kg
+2981 €/mês

3,26

+5,4 kg
Mais cedo 20 dias
-0,18%
-512 €/mês
-0,15%
-640 €/mês
-14
-19
+891 €/mês

Benefício total produção + fertilidade

2720 €/mês

Custo Endulac® CLA (0-80 DEL) (€/mês)

-195 €/mês

Benefício líquido (€/vaca/lactação)

+242 €

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

48 |

NUTRIÇÃO

O seu bem-estar, a sua rentabilidade
O Programa Prima da Nanta é um programa de recria que 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 com o ambiente, a saúde, o maneio, a higiene e o contexto 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

www.nanta.es/pt/profissional/programa-prima/

| xx
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Kersia oferece ao produtor duas ferramentas para
promover o consumo de ração na vaca recém-parida,
com o objetivo de aumentar a capacidade de ingestão
da ração em lactação e minimizar o balanço
energético negativo.

EFLUENTES PARA
CAMAS DE VACAS

TECNOLOGIA

Sistema de higienização SISHICA
A Mecàniques Segalés desenvolveu e patenteou
um processo de higienização ideal para
explorações de vacas.
O sistema é composto por uma tubagem de injeção de ar,
ventilador, caixa de controle GSM para controlo remoto e uma
viàvel
(opcional).
capa de
proteção.

Desinfeção da fração sólida dos
dejetos de vacas

Conclusões do estudo do sistema:
fração sólida dos efluentes para as camas

cfu / g

Sistema de desinfeção de pilhas em tratamento
Sem
tratamento (FS)

Redução de humidade superior à degradação da matéria
orgânica. Bom sistema de desidratação do material.

Tratamento
direto (pilha 1)

Níveis muito elevados de desinfeção: reduções superiores a 90
e 99% dos organismos patogénicos.

Sem
tratamento
(FS + vilorda)
serrim)

Redução dos indicadores fecais (coliformes e E. coli) sempre
claramente superiores a 99%.

Tratamento
com vilorda
serrim
(pilha 2)

Nota: as bars com um * representanos resultados abaixo da deteção analítica e
devem ser interpretados como: < 10 cfu/g.

Fiel Serralharia, Lda
Contribuinte 501 608 834
Estrada Nacional 1 - Km 96
Moleanos 2460-615 Alcobaça - Leiria
39° 31’ 51.936” N 8° 54’ 21.236” W
Tel. 262 502 205
geral@fielserralharia.pt
www.fielserralharia.pt

Redução de enterobactérias e clostrídios da fração sólida
sempre superiores a 99%.
Maior higienização nas pilhas sem material estruturante.
Caso seja necessário, é muito melhor adicionar o estruturante
higienicamente adequado, após a higienização.

Que objetivo tem o sistema de
higienização SISHICA?
O objetivo é elevar a temperatura para o
regime termófílico, atingindo os 70ºC ou mais,
e assim, desinfetar a fração sólida através de
um processo microbiológico exotérmico.

Mecàniques Segalés SL | C/ Savassona, 17 | 08503 Gurb (ESPAÑA)
| xx
T. +34 93 886 23 66 | comercial@segales.net

TRABALHAMOS
PARA
SI
Confie num dos maiores
produtores mundiais
de minerais
orgânicos
FORNECEMOS MAIS
DE 120 PAÍSES
As nossas soluções de nutrição
são produzidas de acordo com
rigorosos padrões de qualidade
em unidades industriais
estrategicamente localizadas
em diversas regiões do mundo.
A Alltech investe recursos avultados
na investigação e desenvolvimento,
na produção e no controlo de
qualidade de minerais orgânicos.

CALIFÓRNIA
EUA

SÃO PEDRO
BRASIL

KENTUCKY
EUA

PUNE
ÍNDIA

BANGKOK
TAILÂNDIA

VIETNAM
BIOPLEX
PLANT

INÍCIO EM 2022

Alltech Portugal
Parque Empresarial Primóvel,
Estrada Terras da Lagoa, Edifício A3 – 2º C
2635-595 Rio de Mouro

219 605 510

TIANJIN
CHINA

infoportugal@alltech.com
AlltechEurope

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

| Figura 3

| Figura 4
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| Figura 5 –Deng et al., 2020, para diferentes padrões de SCC.
Esta é a escala de registo, que é uma forma de mostrar os dados
numéricos duma ampla gama de valores de forma compacta. (A)
indica uma infeção intramamária crónica; (B) sugere um úbere
infetado que foi curado e posteriormente reinfectado; (C) mostra
uma vaca suscetível de sofrer uma infeção intramamária crónica
com um padrão flutuante de SCC; e (D) provavelmente representa
um úbere saudável com um breve episódio de SCC elevado. Os
triângulos representam resultados de SCC medidos no laboratório. Os pontos ligados por uma linha representam, em média,
as medições MQC-C numa janela de tempo de 24 horas. A linha
horizontal pontilhada representa 200.000 cél/ml

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

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

TECNOLOGIA

UNIFEEDS AUTOMOTRIZES de 13 m³ a 32 m³

NOTÍCIAS

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
Desde máquinas adequadas para uso em espaços
confinados,
até às indicadas para explorações de mais
Agrícola Matias & Silva.
de 1000 animais.
O sucesso desta novilha com 12 meses
já era expectável, uma vez que conta
Gama completa aracterizada pela alta manobrabilidade,
excelente
funcionamento e mistura de alimentação
com uma genética de elite: filha
de Jordy
Red eePereira
Archrival M&M Arianna
rápida e homogénea, que economiza tempo
combustível.
(embrião importado dos Estados Unidos)
está desenhado em 4 fases, ajustandoexpressar todo o seu potencial genético
e neta de MS Doorman Armani.
se aos requisitos dos animais em cada
e a tornarem-se altas produtoras.
Ainda assim, o produtor quis assegurarfase de crescimento, e acompanhando
A novilha tornou-se assim uma grande
-se de que, ao crescer, este animal tiraria
as vitelas e novilhas nos primeiros 24
vencedora e um exemplo dos excecionais
o melhor proveito desta genética. Para
meses de vida. Com este programa
resultados que se pode alcançar aliando
isso, contou com a ajuda do programa de é possível recriar vitelas de forma
uma genética de excelência à melhor
recria Kaliber (De Heus). Este programa
económica e eficiente, ajudando-as a
nutrição.

UNIFEEDS rebocáveis de 5 m³ a 45 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

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA
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Rompa com
o passado:

SAÚDE

VACINE
CONTRA A
MASTITE!

HIPRA PORTUGAL
Portela de Mafra e Fontaínha, Abrunheira, 2665-191 Malveira, Portugal
Tel. (351) 219 663 450 · Fax (351) 219 663 459 · portugal@hipra.com · www.hipra.com

SAÚDE
Exemplos de indicadores de BEA relacionados com a Saúde do Úbere
Indicador

Definição

Hiperqueratose

Indicador do bom maneio da ordenha incluindo a
>80% Canal do teto sem espessamento e quase
manutenção da maquinaria, tetinas, pulsação, níveis invisível ou Canal do teto com anel esbranquiçado e
de vácuo e sobreordenha.
ligeiramente sobressaído

Sujidade do úbere

Indicador da qualidade das camas e da possibilidade de os animais não terem locais limpos e secos
para se deitarem. Maior predisposição à ocorrência
de mastites.

>80% Úbere e tetos limpos ou com
pequenos salpicos ou manchas secas.

Sujidade terço posterior

Indicador da qualidade das camas e da possibilidade de os animais não terem locais limpos e secos
para se deitarem. Indicador da limpeza geral do
estábulo e corredores.

>70% Membros limpos ou com
pequenos salpicos ou manchas secas.

Lesões terço posterior

Indicador da qualidade das camas e de traumas
devido a estruturas, mau maneio ou outros animais

>80% Ausentes.

Lesões no curvilhão

Dá indicação do estado das camas, nomeadamente
se são abrasivas e traumatizantes.

>70% Curvilhão sem alterações
ou menor que moeda de 2 euros.

Estado das unhas

Dá indicação do maneio e cuidado em prevenir
>85% Comprimento (< 10 cm) e altura dos talões
patologias podais e claudicações, por corresponder
(<5 cm) normais.
à ausência de rotinas de corte funcional de unhas.

Condição Corporal

Indicador da condição corporal do animal na escala
1 a 5.

>90% no grau >2 e <4.

Cow Confort Index

Índice de conforto dos cubículos.

>85% (# vacas deitadas nos cubículos/ (#vacas
deitadas+ # vacas em pé nos cubículos)).

Stall use Index

Índice de utilização dos cubículos.

>75% (#vacas deitadas nos cubículos/# vacas não
estando a comer).

Índice de animais que permanecem em pé nos
cubículos.

<15% (#vacas em pé ou perching nos cubículos/
#vacas totais nos cubículos).

Stall Standing Index

Lotação camas

Grau

Taxa de disponibilidade de camas.

Descrição

0

Sem Anel: A ponta do teto é lisa com um
orifício pequeno e uniforme.
Este é o estado habitual para a maioria dos
tetos no início da lactação.

1

Anel liso ou ligeiramente rugoso: O orifício é circundado por um anel elevado. A superfície do anel é lisa ou poderá ser ligeiramente rugosa, mas não são evidentes placas
de queratina ou aspecto folhoso.

2

Anel rugoso: Um anel elevado ou rugoso
com placas isoladas ou protuberâncias de
queratina com 1-3mm a partir da superfície.

3

Anel muito rugoso: Um anel rugoso com
placas isoladas ou protuberâncias de queratina com ≥4mm a partir da superfície. A superfície do anel é rugosa e rachada, com uma
aparência de “flor”.

Adaptado de Mein et al., 2001
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Valores de referência sugeridos

Ilustração

#vacas/#camas disponíveis (≤100%)
#espaço disponível/vacas (>9m2/animal)
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Como é que se defende?

OILIS
[ Solução natural que contribui
para a prevenção da coccidiose ]
O OILIS foi concebido nos nossos centros de investigação,
pela seleção de compostos naturais, que através da uma
combinação mais eficiente contribuem para a preservação
da integridade intestinal durante períodos desafiantes,
participando desta forma na redução do impacto negativo da
coccidiose, influenciando positivamente nas performances.
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ADM PORTUGAL, S.A.
Zona Industrial de Murtede • 3060-372 Murtede - Cantanhede • Portugal
Tel +351 231 209 900 • Email: geral.portugal@wisium.com • www.wisium.com

SAÚDE

A – Controlo B – Produto
Negativo
concorrente

C – OILIS
(Wisium)

Peso inicial (kg)

57.6

56.4

54.0

GMD 0-50d (kg)

0.856

0.992

1.012

| Tabela 1 – Peso e Ganho Médio Diário (GMD)
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Número de animais positivos
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| Fig. 1 – Animais positivos a coccidiosis
A - Controlo Negativo

C - OILIS
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| Fig. 2 – Excreção de oocistos por grama de fezes
| xx
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O FUTURO
É FLEXIVEL

WWW.AGRICULTEC.PT

CUBÍCULOS FLEXIVEIS EASYFIX REDUZEM AS LESÕES
DAS VACAS. VACAS MAIS CONFIANTES E LIVRES.
LIVESTOCK COMFORT

SOLICITE UM ORÇAMENTO!

(+351) 936 577 866

POSSIBILIDADE DE VISITAR VÁRIAS OBRAS PRÓPRIAS
COM CUBÍCULOS INSTALADOS!

TAPETES E
COLCHÕES
PARA VACAS

TAPETE COM TRAVESSEIRA
INCORPORADA

TAPETE COM CAMADA
DE ESPUMA LATEX

Rua da Escola Velha s/n – Outiz.4760-692 V. N. Famalicão. Portugal
Parque Industrial. R. Carpintaria,12. 9600-499 Ribeira Grande. S. Miguel. Açores

TAPETE PARA VACAS
NA ORDENHA

(+351) 252 318 811
(+351) 296 474 033

TAPETE COM ESPUMA
LATEX PARA ORDENHADOR

info@agricultec.pt
acores@agricultec.pt

GENTE DO LEITE

GENTE DO LEITE

GENTE DO LEITE
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GENTE DO LEITE

«Metade do nosso
efetivo já é monitorizado
em tempo real por
colares de medição
do tempo de alimentação,
ruminação e atividade»

ESTÁBULOS

SOLUÇÃO
INTEGRADA
FALE-NOS DO SEU PROJETO
A NOSSA OFERTA DISTINGUE-SE POR DESENVOLVER E
ACOMPANHAR O SEU PROJETO,CONSTRUINDO AS MELHORES
SOLUÇÕES PARA UMA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL.
CONFORTO
ANIMAL

• TAPETES DE BORRACHA • VITELEIROS
• ESCOVAS ELÉTRICAS
• CUBÍCULOS

EQUIPAMENTO
DE ESTÁBULO

• SISTEMAS DE LIMPEZA (RODOS)
• CLIMATIZAÇÃO
• SELEÇÃO E ENCAMINHAMENTO
• BOMBAS E AGITADORES SUBMERSIVEIS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 HORAS

229 689 197

• CORNADIZ
• BEBEDOUROS
• RESERVATÓRIOS METÁLICOS
• LAGOAS EM GEOMEMBRANA
• SILOS
• UNIFEEDS

www.socidias.pt

GENTE DO LEITE

GENTE DO LEITE

«O Governo não terá
outro caminho senão
proteger os agricultores
através da indexação
dos preços do leite
aos preços da
alimentação animal»

GERAÇÃO DE HÍBRIDOS

MAS 54.H
FAO 500 | RM 108

O REBENTA SILOS
A variedade GREEN+ que faz
a diferença para os outros

CULINÁRIA

www.cevargado.pt

Cevargado - Alimentos Compostos, Unipessoal, Lda - Rua Dr. António Alves Torres Junior 99,
4480-028 Arcos, Vila do Conde . Tel. 252 650 800 . geral@cevargado.pt

Lely Astronaut A5

100 medições
por dia
por 0,01 €
escovado
a Horizon
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Escolha precisão
a um custo menor
Para o seu projecto de automatização
contacte-nos em (+351) 916454404

www.lely.com

