GUIA DE FORMAÇÃO
DE PASTAGENS

Soluções Barenbrug para a nova
pecuária brasileira:
• Suporte da marca Barenbrug: especialistas globais em
pastagens.
• A mais alta qualidade de sementes para todas as
espécies: uma nova categoria no mercado brasileiro.
Mínimo: 95% pureza
• Tecnologia de incrustação exclusiva.
• Programas locais de pesquisa e melhoramento
de forrageiras tropicais.
• Equipes de profissionais brasileiros
experientes e qualificados.
• Moderno laboratório de sementes,
credenciado pelo MAPA.
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Perfilhos

Perfilhamento

Emergência

A empresa se estabelece no país como fornecedora de
cultivares forrageiras de genética superior, além de ser
especializada na prestação de serviços diferenciados de
processamento, tratamento e empacotamento de sementes
forrageiras de alta qualidade. A partir de alianças
estratégicas, a Barenbrug do Brasil busca contribuir com o
desenvolvimento da produção pecuária por meio de seu
programa de melhoramento genético, tratamento exclusivo
de sementes e desenvolvimento e difusão de tecnologias
inovadoras na produção e utilização de pastagens.

Germinação

A Barenbrug do Brasil, uma empresa do Grupo Barenbrug,
foi fundada em 2012 e está estrategicamente localizada em
uma área de 14 hectares no município de Guaíra, São
Paulo.

A formação de uma pastagem deve ser encarada como a
implantação de uma cultura.
O primeiro requisito para obter uma pastagem produtiva e
persistente é ter um estabelecimento adequado e atingir a
densidade de plantas-alvo.
Isto é fundamental para que se consiga um rápido
fechamento da área e boa competição com as platnas
invasoras.

Estabelecimento

Primeiro
Pastejo

Definir objetivos da renovação ou reforma das
pastagens.
Planejar o sistema de utilização e definir os objetivos de
produção.
Planejamento da operação de plantio com
antecedência.
Definir um projeto técnico e de investimento com
assessoramento idôneo.
Infraestrutura
de
manejo:
subdivisão,
cercas,
disponibilidade de água com boa qualidade para o gado e
sombra para os animais. Logística de semeadura:
equipamentos, pessoal, fertilizante e herbicidas. Projetar a
data de finalização do cultivo anterior.
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Seleção da área de plantio
Antecedentes: culturas anteriores, manejo dos cultivos,
duração da fase agrícola, tempo decorrido desde
desmatamento, espécies e cultivares forrageiras usados
na área, ocorrência de pragas e doenças, antecedentes
de morte súbita de pastagens ou problemas de
persistência.
Diagnóstico da área: declividade, drenagem superficial,
tipo de solo, textura, profundidade, fertilidade natural,
compactação, capacidade de armazenamento de agua,
proporção de áreas com risco de alagamento
temporário, observando a duração, frequência e
momento de ocorrência dos excessos de água no solo.
Ocorrência de horizontes ou compactação subsuperficial
(pé-de-arado ou pé-de-grade) que restrinjam o
desenvolvimento radicular. Encrostamento, infiltração de
água e sustentabilidade do solo à erosão.
Infraestrutura: localização e adequação de bebedouros
e cochos, acesso dos animais ao sombreamento,
subdivisão dos pastos.
Opções de subdivisão em piquetes.
Caracterização climática: Avaliar a quantidade e
distribuição das chuvas durante o período de plantio,
buscando implementar a semeadura em épocas que
historicamente apresentem maior regularidade de
chuvas, sem presença de veranicos que são
especificamente danosos no momento inicial do
desenvolvimento das plântulas. Analisar as informações
disponíveis junto com o profissional habilitado.
Controle de plantas invasoras: Identificação das plantas
invasoras presentes. Definir plano de controle com os
produtos disponíveis comercialmente.
O controle adequado de plantas invasoras durante a
implantação reduz a incidência destas durante todo o
ciclo de produção da pastagem.
Repetir a aplicação de controle químico quando
necessário.
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Análise do solo
Fazer a coleta com antecedência suficiente para
realização da análise e as eventuais correções que
antecedem o plantio (algo em torno de 3 a 6 meses).
Coletar no mínimo 10 sub-amostras em pontos
representativos da área considerada, para fazer uma
amostra composta.
Ajustar metodologia e intensidade de amostragem para
retirar amostras representativas.
As amostras devem ser retiradas nas camadas 00-20 cm e
20-40 cm do solo e mantidas separadamente.
A interpretação adequada dos resultados permite
selecionar e planejar o uso de fontes, dose e tempo de
aplicação de fertilizante ou corretivos (calagem,
gessagem).
Preparação e manejo do solo
Planejar sequência de aração e gradagem com
antecedência. A preparação do solo deve ser iniciada
entre 60 e 30 dias antes do período programado para
plantio. Quando o plantio é programado para grandes
áreas podemos iniciar o preparo de solo até 90 dias antes
do plantio. Plantios antecipados (na poeira) ou tardios, em
relação à época de maior probabilidade de ocorrência de
chuvas, são arriscados e a produção futura de forragem
pode ser menor.
A primeira operação de preparo do solo pode ser feita
com arado ou grade-aradora, incorporando todo material
vegetal existente na superfície. Com uma grade niveladora
se faz o destorroamento do solo, nivelamento da superfície
e eliminação de eventuais invasoras. Evitar a pulverização
do solo por excesso de gradagem. Para uma boa
incorporação do fertilizante, a aplicação deve ser
realizada antes da primeira gradagem niveladora, ou
entre a primeira e a segunda.
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Considerar as curvas de nível, faixas ou
terraços para prevenir a erosão. Arar, gradear e nivelar a
área com antecipação para permitir decomposição dos
restos de cultivos e de desmatamento.
Limpeza do terreno quanto à roçada, retirada de tocos,
pedras, raízes e ramos de árvores ou arbustos.
Evitar o destorroamento excessivo. Os torrões não devem
ser, em média, maiores que 3,5 cm.
É muito importante esperar que o material vegetal
incorporado ao solo pela aração se decomponha antes
do plantio, caso contrário, as sementes morrerão por
causa dos efeitos da fermentação deste material.
Pontos-chaves:

Definir plano de nutrição das pastagens
Corrigir deficiências críticas de nutrientes.
Decidir em função do potencial de produção esperado e
com base no resultado da análise de solo e orientação
técnica.
Fazer calagem 60 - 80 dias antes do plantio, no momento
das operações de preparo do solo.
Adubação de plantio: importante para assegurar o
estabelecimento e acelerar a produção inicial, com base
nos resultados de análise do solo.
Fertilização inicial: para potencializar a produção de
forragem durante a fase de crescimento da pastagem.
Adubação de manutenção: usar regularmente a análise
de solo para monitorar e corrigir a disponibilidade de
nutrientes.
Escolha de espécies e cultivares
A escolha da espécie e cultivar devem basear-se nas
informações disponíveis de ensaios de campo e na
experiência gerada localmente sobre o potencial
produtivo e qualidade de cada alternativa, satisfazendo
os requisitos dos sistemas de produção animal de cada
região. A produtividade e persistência das cultivares são
definidas pela adaptação para cada zona agroecológica,
pelo manejo do pastejo aplicado e pelo perfil de
resistência a doenças e pragas de cada cultivar.
Recomenda-se a diversificação de forrageiras nas
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pastagens. Isto poderá ser feito com a formação ou
renovação de pastagens usando diversas espécies e
cultivares com melhor performance em locais onde as
forrageiras originais não se adaptaram.
Com esta medida, busca-se reduzir os riscos de pragas e
doenças, diversificar a dieta dos animais, atenuar a
sazonalidade da produção do pasto, atender às
exigências de determinadas categorias do rebanho e
ocupar melhor a variação de solos da propriedade.
Momento do plantio
Variável de região para região, devendo se iniciar assim
que as chuvas estejam regularizadas.
Pontos-chaves:
semear em boas condições de
disponibilidade de água no horizonte superficial do solo.
Verificar a probabilidade de ocorrência de chuvas. Para a
germinação, dentro de 10 dias após o plantio, são
necessários 10-15 mm de chuva.
Boas condições de chuva são requeridas até 4 a 6
semanas após emergência. Reduzir o risco de plantios
tardios com altas temperaturas do solo e baixa
disponibilidade de água. Evitar o plantio após as
primeiras chuvas, a fim de evitar mortalidade das plantas
por eventuais veranicos.
Manejo do plantio
garantir o bom contato entre a semente e o
solo. Compactar a cama de semeadura após o plantio
para melhorar o contato do solo com a semente, acelerar
a reação da semente incrustada com a água disponível e
evitar o enterramento no caso de ocorrência de chuvas
intensas.
Pontos-chaves:
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