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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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SISTEMAS DE PLANTIO
Linha: tem como vantagem a distribuição mais uniforme e
• precisa
das sementes na área; não necessita de posterior
incorporação das sementes ao solo. Buscar utilizar os menores
espaçamentos possíveis, o que contribui para uma rápida
cobertura do solo e melhor controle de plantas invasoras.

• Lanço: sistema mais utilizado de plantio, demanda uma maior

quantidade de sementes por área em relação ao plantio em
linhas, como forma de compensar a distribuição menos uniforme
desse sistema. Tem como vantagem a possibilidade de se
trabalhar em áreas irregulares e apresenta maior rendimento de
trabalho. É necessário que se faça a incorporação ou
compactação das sementes no solo.

sistema com alto rendimento operacional, contudo,
• Aéreo:
necessita maior quantidade de sementes distribuídas por área.
Preferencialmente, o uso de sementes de elevada pureza física
deve ser empregado.

• Matraca ou plantadora manual: o principal cuidado

a ser tomado é não aprofundar as sementes excessivamente nas
covas. Recomenda-se usar matracas com limitadores de
profundidade do plantio situados a 2,0 cm da boca da saída
das sementes.
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direto: É usado principalmente em sistemas
• Plantio
de integração lavoura-pecuária.

-

Requerimentos:
Solo fértil com correção de deficiências de nutrientes.

- Área livre de pedras, erosões, tocos e troncos caídos.
- Área

com baixa infestação de plantas invasoras,
sobretudo as do tipo lenhosa.

- Ter adequada cobertura do solo com palhada.
- Adequado

controle das plantas presentes mediante
utilização eficiente de herbicidas não seletivos.

- Permitir

ação do produto químico utilizado que irá
acontecer de 30 a 60 dias após a aplicação.

- Ajuste integral da operação de semeadura com máquina
de plantio direto.

- Controlar profundidade de semeadura, incrementar taxa
de semeadura em 20%.

- Regular

a máquina de acordo com o volume da
palhada presente.

- Considerar

possível impacto da fitotoxicidade de
herbicidas utilizados.
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Profundidade
A profundidade de plantio é variável de acordo com o
tamanho da semente e a capacidade de retenção de
umidade do solo (textura). Para as Brachiarias uma
profundidade média de 2,0 cm é o mais indicado,
podendo chegar a 4,0 cm em solos mais arenosos. Para
Panicum uma faixa de 0,5 a 2,5 é a melhor
recomendação, tendo 1,0 cm como valor médio, em
virtude do menor tamanho da semente. Regular a
semeadora e controlar a sequência de operações no
plantio para garantir que a semente se localize na
profundidade recomendada. A regulagem correta do
equipamento de semeadura proporcionará uma
distribuição mais uniforme da semente. Ao trabalhar
com sementes incrustadas em máquinas de semeadura
a lanço deve-se retirar o misturador, pois este acabará
danificando a incrustação e as sementes.
Taxa de semeadura
Definir a quantidade de sementes com base nas
expectativas de estabelecimento de acordo com as
condições de preparo do solo, equipamentos
disponíveis, disponibilidade de nutrientes e condições
climáticas.
A densidade de plantio varia para cada espécie e
cultivar, além das condições de plantio (ótima, média ou
adversa), época de plantio, fertilidade do solo,
conteúdo de água no solo e manejo de operação da
semeadura.
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Monitoramento inicial
É importante o acompanhamento constante do
desenvolvimento das plântulas nas primeiras semanas
após o plantio. Ataques de insetos (lagartas
desfolhadoras, formigas etc.) quando ocorrem podem
reduzir drasticamente a população inicial de plantas.
Também deve ser realizado o controle de invasoras
quando necessário.
Para se avaliar a qualidade da operação de plantio, a
contagem das plântulas deve ser realizada entre 10 e 30
dias após a semeadura na área. Sendo considerado
satisfatório quando o número levantado estiver dentro
daquele recomendado para cada espécie/cultivar.
Avaliação de estabelecimento
Coeficiente de estabelecimento: plantas estabelecidas ao
primeiro pastejo/sementes viáveis semeadas.
O recomendado é fazer a contagem do número de
plantas presentes no primeiro pastejo. Essa população de
plantas reflete a capacidade de cada espécie e cultivar de
compensar perdas de plantas por perfilhamento, o que
definirá a produtividade e persistência futura da
pastagem.
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Primeiro pastejo
Tem como objetivo contribuir com o estabelecimento da
planta forrageira promovendo o perfilhamento.
O desponte inicial das plantas permite a entrada de luz
na base das touceiras, estimulando a produção de novos
perfilhos, o que definirá o potencial produtivo da
pastagem.
O primeiro pastejo deve ser realizado assim que as
plantas
estiverem
estabelecidas
seguindo
as
recomendações:
• As plantas não devem estar bem desenvolvidas e fixas
ao solo, minimizando o arranquio pelos animais.
• A situação do solo deve permitir o pastejo sem que
ocorram danos na estrutura superficial do solo.
• Os animais devem entrar para pastejar quando as
plantas apresentarem a altura inicial recomendada de
manejo definida para cada forrageira.

• Devem sair quando as plantas apresentarem ainda
grande área residual de folhas, contribuindo com a
rebrota.
• O acúmulo excessivo de forragem e a produção de
sementes obrigatoriamente devem ser evitados.
• O manejo inadequado poderá acarretar perdas de
produtividade, reduzir a eficiência inicial de utilização da
forragem produzida e prejudicar permanentemente a
estrutura das pastagens.

A PRIMEIRA DESFOLHA DEVE SER FEITA COM ANIMAIS LEVES,
COM ALTA TAXA DE LOTAÇÃO DURANTE UM CURTO PERÍODO
DE DESFOLHA (MENOS DE TRÊS DIAS).

SEMENTES PARA
AS MELHORES

PASTAGENS
11 www.barenbrug.com.br
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MARANDU

Brachiaria brizantha cv. Marandu
Destaques da Forrageira:
1) Boa resistência à cigarrinha-das-pastagens.
2) Rápido estabelecimento e competição com plantas invasoras.

CARACTERÍSTICAS DA FORRAGEIRA
Hábito de Crescimento
Florescimento
Recomendação
Exigência em fertilidade
Resposta à adubação
Exigência de precipitação
Altitude máxima
Meses sem chuva
Consumo*
Digestibilidade*
Teor de proteína bruta*
Produção de matéria seca/ha/ano*
Cigarrinha-das-pastagens
Cigarrinha-da-cana
Tolerância ao frio
Tolerância à geada
Tolerância à seca
Tolerância à má drenagem
Tolerância ao sombreamento
Profundidade de plantio
Taxa de semeadura (Sementes incrustadas)
Altura de entrada – pastejo rotacionado
Altura de saída – pastejo rotacionado (maior fertilidade)
Altura de saída – pastejo rotacionado (menor fertilidade)
Pastejo contínuo
* variável em função das condições de ambiente, fertilidade do solo e/ou manejo.
Informações gerais: Gramínea forrageira amplamente difundida no sistema
pecuário nacional, caracterizada pela elevada produção e relativa facilidade de
manejo. Apresenta boa cobertura do solo e rápido estabelecimento, garantindo boa
competição com invasoras.
Fertilidade: Exige solos de média a alta fertilidade para adequado
desenvolvimento, com níveis de saturação de bases do solo situados entre 40 e 60%,
dependendo do tipo de solo e nível de intensificação aplicado. É altamente responsiva
a adubação nitrogenada e para que haja a persistência da forrageira na área é
necessária reposição periódica da fertilidade do solo.
Áreas de plantio: Recomendado para regiões de solos com boa drenagem, com
precipitação anual mínima de 800mm bem distribuídos.
Semeadura: A taxa de semeadura é variável, dependendo das condições da área,
sistema de plantio (sistema a lanço, manual, em linha ou aéreo), disponibilidade de
água no período e textura do solo. De forma geral, recomenda-se que haja a
distribuição de pelo menos 50 sementes viáveis/m2, garantindo assim o
estabelecimento de pelo menos 10 a 20 plântulas/m2, situação considerada
satisfatória para um bom estabelecimento.
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3) Excelente produção de forragem em solos bem drenados com alta fertilidade.
4) Adaptada a pastejo contínuo.
5) Tolera sombreamento (indicado para IPF).

Cespitoso (semi-decumbente)
Fev-Mar
Pastejo, ensilagem, silvipastoril, diferimento, ILP
Média a alta
Alta
800 mm
2300 m
7 meses
Bom
50 a 60%
8 a 14%
10 a 18 ton
Resistente
Moderadamente resistente**
Média
Média
Média
Baixa
Boa
2,0 a 4,0 cm
10 a 15 Kg/ha
25 a 30 cm
10 a 15 cm
20 cm
20 a 40 cm
** pode sofrer danos em situações de alta pressão da praga.
Produção: Não é a forrageira mais adequada para sistemas extensivos, situação
onde dificilmente ultrapassa a produção de 6-8 t de MS por hectare/ano. Em
sistemas com média fertilidade pode produzir de 10 a 18 t de MS, podendo alcançar
até 25 t de MS em sistemas intensificados. Dependendo da fertilidade do solo e do
manejo aplicado, as taxas de lotação podem variar desde 0,4 até 5,0 UAs por
ha/ano na média.
Qualidade forrageira: Apresenta bom consumo pelos animais e níveis de
proteína bruta variando entre 8 e 14% e digestibilidade variando de 50 a 60%. Vale
lembrar que estes valores são referentes para um sistema médio de produção
pecuária e são altamente influenciados pela fertilidade natural do solo, nível de
adubação, estágio de desenvolvimento e manejo da forrageira.
Cigarrinhas: É uma forrageira resistente ao ataque de cigarrinhas-das-pastagens,
contudo, tem sido registrado casos de danos causados pela cigarrinha-da-cana
(Mahanarva spp.) em áreas com altos níveis populacionais da praga.
Utilização: Adequa-se bem aos sistemas de manejo contínuo e rotacionado,
podendo apresentar elevadas produções desde que manejada corretamente.
Também apresenta características que as qualifica para o uso na ensilagem,
diferimento, sistemas silvipastoris e integração lavoura-pecuária (ILP).
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XARAÉS
Brachiaria brizantha cv. Xaraés
Destaques da Forrageira:
1) Elevado potencial produtivo.
2) Alta resposta à adubação.

CARACTERÍSTICAS DA FORRAGEIRA
Hábito de Crescimento
Florescimento
Recomendação
Exigência em fertilidade
Resposta à adubação
Exigência de precipitação
Altitude máxima
Meses sem chuva
Consumo*
Digestibilidade*
Teor de proteína bruta*
Produção de matéria seca/ha/ano*
Cigarrinha-das-pastagens
Cigarrinha-da-cana
Tolerância ao frio
Tolerância à geada
Tolerância à seca
Tolerância à má drenagem
Tolerância ao sombreamento
Profundidade de plantio
Taxa de semeadura (Sementes incrustadas)
Altura de entrada – pastejo rotacionado
Altura de saída – pastejo rotacionado (maior fertilidade)
Altura de saída – pastejo rotacionado (menor fertilidade)
Pastejo contínuo
* variável em função das condições de ambiente, fertilidade do solo e/ou manejo.
Informações gerais: Gramínea forrageira de elevado potencial produtivo e porte
pouco maior que a maioria das outras cultivares de braquiária, o que exige maiores
cuidados com seu manejo. Apresenta florescimento tardio, prolongando o período de
pastejo até o final das águas.
Fertilidade: Exige solos de média fertilidade para adequado desenvolvimento, com
níveis de saturação de bases do solo situados entre 40 e 60% dependendo do tipo
de solo e nível de intensificação aplicado. Contudo, é altamente responsiva a
adubação nitrogenada, podendo apresentar elevada produção anual de MS. Para
que haja a persistência da forrageira na área é necessária reposição periódica da
fertilidade do solo.
Áreas de plantio: Apresenta melhor tolerância a áreas mal drenadas que outras
cultivares, porém, para adequado desenvolvimento, recomenda-se a implantação em
regiões de solos com boa drenagem, com precipitação anual mínima de 800 mm
bem distribuídos.
Semeadura: A taxa de semeadura é variável dependendo das condições da área,
sistema de plantio (sistema a lanço, manual, em linha ou aéreo), disponibilidade de
água no período e textura do solo. De forma geral, recomenda-se que haja a
distribuição de pelo menos 50 sementes viáveis/m2, garantindo assim o
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3) Maior velocidade no estabelecimento e na rebrota.
4) Tolerante à seca.
5) Indicado para ensilagem.

Cespitoso
Abr-Mai
Pastejo, ensilagem, silvipastoril
Média
Alta
800 mm
2300 m
7 meses
Médio
50 a 60%
8 a 14%
12 a 22 ton
Moderadamente resistente
Suscetível
Média
Média
Boa
Média
Média
2,0 a 4,0 cm
10 a 15 Kg/ha
30 a 35 cm
15 a 20 cm
25 cm
20 a 45 cm
estabelecimento de pelo menos 10 a 20 plântulas/m2, situação considerada
satisfatória para um bom estabelecimento.
Produção: Não é uma forrageira adequada para sistemas extensivos, situação
onde dificilmente ultrapassa a produção de 6-10 t de MS por hectare/ano. Em
sistemas com média fertilidade pode produzir de 12 a 22 t de MS, podendo
alcançar até 30 t de MS em sistemas intensificados. Dependendo da fertilidade do
solo e do manejo aplicado as taxas de lotação podem variar desde 0,4 até 6,0 UAs
por ha/ano na média.
Qualidade forrageira: Apresenta médio consumo pelos animais, níveis de
proteína bruta variando entre 8 e 14% e digestibilidade variando de 50 a 60%. Vale
lembrar que estes valores são referentes para um sistema médio de produção
pecuária e são altamente influenciados pela fertilidade do solo, nível de adubação,
estágio de desenvolvimento e manejo da forrageira.
Cigarrinhas: É uma forrageira menos resistente que a cultivar Marandu ao ataque
de cigarrinhas-das-pastagens, sendo suscetível ao ataque de cigarrinha-da-cana
(Mahanarva spp.).
Utilização: Adequa-se bem aos sistemas de manejo contínuo e rotacionado,
podendo apresentar elevadas produções desde que manejadas corretamente.
Também apresenta características que as qualifica para o uso em sistemas silvipastoris e para ensilagem.
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DECUMBENS

Brachiaria decumbens cv. Basilisk
Destaques da Forrageira:
1) Tolerância a solos ácidos e de baixa fertilidade.
2) Rápido estabelecimento.

CARACTERÍSTICAS DA FORRAGEIRA
Hábito de Crescimento
Florescimento
Recomendação
Exigência em fertilidade
Resposta à adubação
Exigência de precipitação
Altitude máxima
Meses sem chuva
Consumo*
Digestibilidade*
Teor de proteína bruta*
Produção de matéria seca/ha/ano*
Cigarrinha-das-pastagens
Cigarrinha-da-cana
Tolerância ao frio
Tolerância à geada
Tolerância à seca
Tolerância à má drenagem
Tolerância ao sombreamento
Profundidade de plantio
Taxa de semeadura (Sementes incrustadas)
Altura de entrada – pastejo rotacionado
Altura de saída – pastejo rotacionado (maior fertilidade)
Altura de saída – pastejo rotacionado (menor fertilidade)
Pastejo contínuo

3) Versatilidade: tolera pastejo contínuo, alternado e rotacionado.
4) Alta tolerância ao pisoteio.
5) Excelente resistência à seca.

Decumbente
Jan-Fev
Pastejo, silvipastoril, diferimento
Baixa
Média
800 mm
2300 m
5 meses
Bom
50 a 60%
8 a 14%
10 a 18 ton
Suscetível
Suscetível
Média
Baixa
Boa
Baixa
Boa
2,0 a 4,0 cm
10 a 15 Kg/ha
20 a 25 cm
10 a 15 cm
≥ 15 cm
20 a 30 cm

* variável em função das condições de ambiente, fertilidade do solo e/ou manejo.
Informações gerais: Gramínea forrageira de uso bastante comum no sistema pecuário
nacional, caracterizada pela boa produção em solos com menor fertilidade e facilidade
de manejo. Apresenta boa cobertura do solo e rápido estabelecimento na área.
Fertilidade: Pouco exigente em fertilidade do solo, podendo ser empregada em áreas
com solos mais ácidos. Níveis de saturação de bases do solo situados entre 30 e 40% são
suficientes para o desenvolvimento dessa forrageira.
Áreas de plantio: Recomendado para regiões de solos com boa drenagem, com
precipitação anual mínima de 800 mm bem distribuídos.
Semeadura: A taxa de semeadura é variável dependendo das condições da área,
sistema de plantio (sistema a lanço, manual, em linha ou aéreo), disponibilidade de água
no período e textura do solo. De forma geral, recomenda-se que haja a distribuição de
pelo menos 50 sementes viáveis/m2, garantindo assim o estabelecimento de pelo menos
10 a 20 plântulas/m2, situação considerada satisfatória para um bom estabelecimento.
Produção: É uma forrageira mais indicada para áreas de média a baixa fertilidade,
podendo apresentar produções anuais que variam desde 5 até 18 t de MS por hectare/ano, a depender das condições climáticas, manejo e principalmente fertilidade do solo.
Não se recomenda o uso dessa cultivar para sistemas mais intensificados visto a menor
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resposta produtiva quando comparada com outros cultivares. Dependendo da fertilidade
do solo e do manejo aplicado, as taxas de lotação podem variar desde 0,5 até 3,0 UAs
por ha/ano na média.
Qualidade forrageira: Apresenta bom consumo pelos animais, níveis de proteína
bruta variando entre 8 e 14% e digestibilidade variando de 50 a 60%. Vale lembrar que
estes valores são referenciais para um sistema médio de produção pecuária e são
altamente influenciados pela fertilidade natural do solo, nível de adubação, estágio de
desenvolvimento e manejo da forrageira. Na época seca do ano o teor proteico pode
limitar o desempenho animal.
Cigarrinhas: É uma forrageira bastante suscetível ao ataque de cigarrinhas-das-pastagens, não sendo recomendado seu uso em áreas com grande infestação da praga.
Utilização: Indicada para o pastejo direto pelos animais bem como para uso em
sistemas silvipastoris e como pastagem diferida (feno-em-pé). Neste último quesito,
destaca-se entre as demais forrageiras em virtude de sua melhor qualidade como pasto
diferido, devido principalmente à sua queda gradual de valor nutricional, quando
comparada a outras cultivares.
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RUZIZIENSIS

Brachiaria ruziziensis cv. B. Ruziziensis
Destaques da Forrageira:
1) Estabelecimento vigoroso em diversas situações de plantio.
2) Excelente valor nutritivo.

CARACTERÍSTICAS DA FORRAGEIRA
Hábito de Crescimento
Florescimento
Recomendação
Exigência em fertilidade
Resposta à adubação
Exigência de precipitação
Altitude máxima
Meses sem chuva
Consumo*
Digestibilidade*
Teor de proteína bruta*
Produção de matéria seca/ha/ano*
Cigarrinha-das-pastagens
Cigarrinha-da-cana
Tolerância ao frio
Tolerância à geada
Tolerância à seca
Tolerância à má drenagem
Tolerância ao sombreamento
Profundidade de plantio
Taxa de semeadura (Sementes não incrustadas)
Altura de entrada – pastejo rotacionado
Altura de saída – pastejo rotacionado (maior fertilidade)
Altura de saída – pastejo rotacionado (menor fertilidade)
Pastejo contínuo

3) Rápida cobertura do solo.
4) Facilidade de dessecação (indicado para ILP).
5) Boa formação de palhada (indicado para ILP).

Cespitoso (semi-decumbente)
Fev-Mar
Pastejo, fenação, diferimento, ILP
Média a alta
Média
900 mm
2000 m
4 meses
Excelente
55 a 60%
10 a 14%
10 a 15 ton
Suscetível
Suscetível
Média
Baixa
Baixa
Baixa
Boa
1,5 a 3,5 cm
3 a 5 Kg/ha
25 a 30 cm
10 a 15 cm
20 cm
20 a 35 cm

* variável em função das condições de ambiente, fertilidade do solo e/ou manejo.
Informações gerais: Gramínea forrageira de uso restrito, sendo utilizada
principalmente em áreas de integração com lavoura ou áreas de lavoura exclusiva, como
cobertura de solo e produção de palhada. Tem como características relevantes o rápido
estabelecimento a boa qualidade forrageira a excelente consumo por parte dos animais e
baixa resistência a cigarrinha-das-pastagens.
Fertilidade: Exigente em fertilidade do solo, para que haja um adequado
desenvolvimento requer níveis de saturação de bases situados entre 50 e 60%. Para que
haja a persistência da planta ao longo do tempo como espécie forrageira, há a
necessidade de reposição periódica da fertilidade do solo.
Áreas de plantio: Para introdução como espécie forrageira, recomenda-se que seja
plantada em regiões de solos com boa drenagem e precipitação anual mínima de 900 mm
bem distribuídos. Em sistemas de integração com lavoura tolera regime mais restrito de
chuvas pelo fato de se beneficiar do microclima propiciado pela espécie agrícola.
Semeadura: A taxa de semeadura é variável dependendo das condições da área,
sistema de plantio (sistema a lanço, manual, em linha ou aéreo), disponibilidade de água
no período e textura do solo. De forma geral, recomenda-se que haja a distribuição de pelo
menos 50 sementes viáveis/m2, garantindo assim o estabelecimento de pelo menos 10 a
20 plântulas/m2, situação considerada satisfatória para um bom estabelecimento.
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Produção: Não é uma forrageira adequada para sistemas extensivos devido sua elevada
exigência em fertilidade, tampouco para sistemas muito intensivos por causa da sua menor
capacidade de resposta a adubação quando comparada com outras cultivares. Em
sistemas com fertilidade média/alta, onde geralmente é cultivada, pode produzir de 10 a
15 t de MS por hectare/ano. Dependendo da fertilidade do solo e do manejo aplicado, as
taxas de lotação podem variar desde 1,0 até 3,0 UAs por ha/ano na média.
Qualidade forrageira: Apresenta excelente consumo pelos animais, níveis de proteína
bruta variando entre 10 e 14% e digestibilidade variando de 55 a 60%. Vale lembrar que
estes valores são referenciais para um sistema médio de produção pecuária e são
altamente influenciados pela fertilidade natural do solo, nível de adubação, estágio de
desenvolvimento e manejo da forrageira.
Cigarrinhas:
É uma forrageira bastante suscetível ao ataque de
cigarrinhas-das-pastagens, motivo pelo qual não tem seu uso amplamente difundido como
pastagem exclusivamente.
Utilização: Além da possibilidade de uso direto como pastagem, é considerada a
forrageira mais adaptada para integração lavoura-pecuária em virtude do seu rápido
estabelecimento, boa produção de palhada, facilidade de dessecação e alta
plantabilidade em sistema de plantio direto. Também se adequa a fenação e uso como
pastagem diferida.
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MOMBAÇA

Panicum maximum cv. Mombaça
Destaques da Forrageira:
1) Elevado potencial produtivo.
2) Alta resposta à adubação.

CARACTERÍSTICAS DA FORRAGEIRA
Hábito de Crescimento
Florescimento
Recomendação
Exigência em fertilidade
Resposta à adubação
Exigência de precipitação
Altitude máxima
Meses sem chuva
Consumo*
Digestibilidade*
Teor de proteína bruta*
Produção de matéria seca/ha/ano*
Cigarrinha-das-pastagens
Cigarrinha-da-cana
Tolerância ao frio
Tolerância à geada
Tolerância à seca
Tolerância à má drenagem
Tolerância ao sombreamento
Profundidade de plantio
Taxa de semeadura (Sementes incrustadas)
Altura de entrada – pastejo rotacionado
Altura de saída – pastejo rotacionado (maior fertilidade)
Altura de saída – pastejo rotacionado (menor fertilidade)
Pastejo contínuo
* variável em função das condições de ambiente, fertilidade do solo e/ou manejo.
Informações gerais: Forrageira de elevado potencial produtivo, tendo seu uso
associado a sistemas intensivos de produção. Dentre as características que destacam
a cultivar vale ressaltar a alta resposta produtiva à adubação (sobretudo nitrogenada)
e maior dificuldade de manejo quando comparada a outras forrageiras em virtude do
elevado alongamento de colmo.
Fertilidade: Cultivar bastante exigente em fertilidade do solo, exigindo níveis de
saturação de bases do solo situados entre 50 e 70%, dependendo do tipo de solo e
nível de intensificação aplicado. Para que haja a persistência da forrageira na área é
necessário que haja reposição periódica da fertilidade do solo, não sendo indicada
para sistemas extensivos de produção.
Áreas de plantio: Para pleno desenvolvimento recomenda-se o uso em regiões de
solos com boa drenagem, com precipitação anual mínima de 800 mm bem
distribuídos.
Semeadura: A taxa de semeadura é variável dependendo das condições da área,
sistema de plantio (sistema a lanço, manual, em linha ou aéreo), disponibilidade de
água no período e textura do solo. De forma geral, recomenda-se que haja a
distribuição de pelo menos 150 sementes viáveis/m2, garantindo assim o
estabelecimento de pelo menos 40 a 50 plântulas/m2, situação considerada
satisfatória para um bom estabelecimento.
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3) Excelente qualidade forrageira quando bem manejada.
4) Indicado para ensilagem.
5) Alta velocidade de estabelecimento.

Cespitoso (porte alto)
Mar-Abr
Pastejo, ensilagem, silvipastoril
Alta
Alta
800 mm
2500 m
5 meses
Bom
50 a 65%
10 a 16%
15 a 30 ton
Resistente
Moderadamente resistente**
Média
Baixa
Média
Média
Média
0,5 a 2,5 cm
8 a 12 Kg/ha
90 cm
45 cm
60 cm
não recomendado

** pode sofrer danos em situações de alta pressão da praga.
Produção: Não é uma forrageira adequada para sistemas extensivos devido à baixa
persistência na área. Em sistemas com boa fertilidade pode produzir desde 15 até 30
t de MS por hectare/ano, podendo alcançar até 40 t de MS em sistemas
intensificados. Essas altas produções, quando associadas a sistemas com bom manejo
das pastagens, podem possibilitar taxas de lotação que variam desde 2,0 até 10,0
UAs por ha/ano na média.
Qualidade forrageira: Apresenta bom consumo pelos animais, níveis de proteína
bruta variando entre 10 e 16% e digestibilidade variando de 50 a 65%. Vale lembrar
que estes valores são referenciais para um sistema médio de produção pecuária e são
altamente influenciados pela fertilidade natural do solo, nível de adubação, estágio de
desenvolvimento e manejo da forrageira.
Cigarrinhas: É uma forrageira resistente ao ataque de cigarrinhas-das-pastagens e
medianamente resistente ao ataque da cigarrinha-da-cana (Mahanarva spp.), quando
esta apresenta altos níveis populacionais na área.
Utilização: Não se indica para sistema de pastejo contínuo devido à maior
dificuldade de manejo quando comparada com outras cultivares, tendo melhor
aproveitamento quando empregada em sistemas rotacionados. Pelo alto potencial
produtivo é uma opção para utilização sob irrigação, produção de ensilagem e
também para sistemas silvipastoris.
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MASSAI

Panicum maximum cv. Massai
Destaques da Forrageira:
1) Ótima resistência às cigarrinhas.
2) Bom potencial de produção em solos de média fertilidade.

CARACTERÍSTICAS DA FORRAGEIRA
Hábito de Crescimento
Florescimento
Recomendação
Exigência em fertilidade
Resposta à adubação
Exigência de precipitação
Altitude máxima
Meses sem chuva
Consumo*
Digestibilidade*
Teor de proteína bruta*
Produção de matéria seca/ha/ano*
Cigarrinha-das-pastagens
Cigarrinha-da-cana
Tolerância ao frio
Tolerância à geada
Tolerância à seca
Tolerância à má drenagem
Tolerância ao sombreamento
Profundidade de plantio
Taxa de semeadura (Sementes incrustadas)
Altura de entrada – pastejo rotacionado
Altura de saída – pastejo rotacionado (maior fertilidade)
Altura de saída – pastejo rotacionado (menor fertilidade)
Pastejo contínuo

3) Rápida cobertura de solo.
4) Indicado para fenação.
5) Consumida por equinos.

Cespitoso (porte baixo)
Fev-Mar
Pastejo, fenação, silvipastoril
Média
Alta
600 mm
2300 m
7 meses
Bom
50 a 60%
10 a 14%
12 a 20 ton
Resistente
Resistente
Média
Baixa
Média a boa
Média
Boa
0,5 a 2,5 cm
8 a 12 Kg/ha
45 cm
20 cm
30 cm
não recomendado

* variável em função das condições de ambiente, fertilidade do solo e/ou manejo.
Informações gerais: Gramínea forrageira do gênero Panicum de porte baixo que
apresenta boa cobertura do solo e maior rusticidade quando comparada a outros
cultivares do gênero. Como características do cultivar, pode-se destacar a maior
tolerância à acidez do solo e ao déficit hídrico e também relativa maior facilidade de
manejo.
Fertilidade: Exige solos de média fertilidade para adequado desenvolvimento, com
níveis de saturação de bases do solo situados entre 40 e 60%, dependendo do tipo
de solo e nível de intensificação aplicado. Para que haja a persistência da forrageira
na área é necessário que haja reposição periódica da fertilidade do solo.
Áreas de plantio: Para pleno desenvolvimento recomenda-se o uso em regiões de
solos com boa drenagem, com precipitação anual mínima de 600 mm bem distribuídos.
Semeadura: A taxa de semeadura é variável dependendo das condições da área,
sistema de plantio (sistema a lanço, manual, em linha ou aéreo), disponibilidade de
água no período e textura do solo. De forma geral, recomenda-se que haja a
distribuição de pelo menos 150 sementes viáveis/m2, garantindo assim o estabelecimento de pelo menos 40 a 50 plântulas/m2, situação considerada satisfatória para
um bom estabelecimento.
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Produção: Adequa-se a sistemas de média a alta fertilidade do solo onde pode
produzir desde 12 até 20 t de MS por ha/ano. Em sistemas mais intensificados a
produção pode atingir até 25 t de MS dependendo dos níveis de fertilidade. Nestas
condições de produção de forragem a taxa de lotação média alcançada pode
variar desde 1,5 até 5,0 UAs por ha/ano, dependendo da eficiência de utilização
da forragem.
Qualidade forrageira: Apresenta bom consumo pelos animais, níveis de
proteína bruta variando entre 10 e 14% e digestibilidade variando de 50 a 60%.
Vale lembrar que estes valores são referenciais para um sistema médio de produção
pecuária e são altamente influenciados pela fertilidade natural do solo, nível de
adubação, estágio de desenvolvimento e manejo da forrageira.
Cigarrinhas: É uma forrageira resistente tanto ao ataque de cigarrinhas-das-pastagens quanto ao ataque da cigarrinha-da-cana (Mahanarva spp.), indicada para
áreas com histórico de ataque da praga.
Utilização: Forrageira indicada principalmente para o sistema de pastejo
rotacionado, que possibilita melhor controle do pasto e facilidade de manejo. Tem
sua utilização empregada com sucesso na fenação, em razão da sua alta relação
folha/colmo, e para o uso em sistemas silvipastoris. Além disso, também é uma
forrageira recomendada para pastejo por equinos.
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Condições

25 --20 --15 --10 --05 ---

25 --20 --15 --10 --05 ---

MARANDU

30 ---

35
30 ---

Altura ótima de pastejo. Alra produção
de forragem com alto valor nutritivo.

VERDE :

Altura de entrada – pastejo rotacionado
Altura de saída
pastejo rotacionado (maior fertilidade)
Altura de saída
pastejo rotacionado (menor fertilidade)
Altura em pastejo contínuo

(Plantas estabelecidas/m2)

≥ 15 cm
20 a 30 cm

20 cm
20 a 35 cm

25 cm
20 a 45 cm

20 cm
20 a 40 cm

XARAÉS

RUZIZIENSIS

05 ---

10 ---

15 ---

20 ---

25 ---

30 ---

60 cm
Não recomendado

Não recomendado

30 cm

20 cm

40-50
45 cm

40-50
90 cm
45 cm

MASSAI
Cespitoso (porte baixo)
Pastejo, fenação,
silvipastoril
Média
Bom
50 a 60%
10 a 14%
12 a 20 ton
Resistente
Resistente
Média
Média a boa
Média
8
10
12
MOMBAÇA
Cespitoso (porte alto)
Pastejo, silagem,
silvipastoril
Alta
Bom
50 a 65%
10 a 16%
15 a 30 ton
Resistente
Moderadamente resistente
Média
Média
Média
8
10
12

15 --10 --05 ---

15 --10 --05 ---

DECUMBENS

20 ---

20 ---

MOMBAÇA

MASSAI

05 ---

10 ---

15 ---

20 ---

25 ---

30 --25 ---

25 ---

35 ---

40 --30 ---

40 --35 ---

45 ---

45 ---

50 ---

55 ---

60 ---

65 ---

70 ---

75 ---

80 ---

85 ---

90

Zona crítica de pastejo. Não se deve rebaixar o resíduo além
dessa faixa, tendo como consequência o atraso da rebrota e
risco de degradação do pasto.

VERMELHO :

*Sementes de Brachiaria ruziziensis são fornecidas sem incrustação, assim a taxa de semeadura informada refere-se à quantidade de Sementes Puras e Viáveis (SPV) por hectare.

10 a 15 cm

10 a 15 cm

15 a 20 cm

10 a 15 cm

Atenção na altura do resíduo. O resíduo pós-pastejo
só deve ultrapassar a faixa amarela caso haja boas
condições para a recbrota da planta, sobretudo boa
fertilidade do solo.

AMARELO :

15-20
10 a 20 cm

10 a 20 cm

15-20

DECUMBENS
Decumbente
Pastejo, silvipastoril,
diferimento
Baixa
Bom
50 a 60%
8 a 14%
10 a 18 ton
Suscetível
Suscetível
Média
Boa
Baixa
10
12
15

10 a 20 cm

20-25

RUZIZIENSIS
Decumbente
Pastejo, fenação,
diferimento, ILP
Média a alta
Excelente
55 a 60%
10 a 14%
10 a 15 ton
Suscetível
Suscetível
Média
Baixa
Baixa
3*
4*
5*

10 a 20 cm

15-20

MARANDU
XARAÉS
Cespitoso (semi-decumbente)
Cespitoso
Pastejo, ensilagem, silvipastoril,
Pastejo, ensilagem,
diferimento, ILP
silvipastoril
Média a alta
Média
Bom
Médio
50 a 60%
50 a 60%
8 a 14%
8 a 14%
10 a 18 ton
12 a 22 ton
Resistente
Moderadamente resistente
Moderadamente resistente
Suscetível
Média
Média
Média
Boa
Baixa
Média
10
10
12
12
15
15

TABELA DE RECOMENDAÇÕES POR CULTIVAR

Exigência em fertilidade
Consumo*
Digestibilidade*
Teor de Proteína*
Produção de matéria seca/ha/ano*
Cigarrinha-das-pastagens
Cigarrinha-da-cana
Tolerância ao frio
Tolerância à seca
Tolerância à má drenagem
Taxa de
Ótimas
semeadura
Boas
(Kg sementes
incrustadas/ha)
Desfavoráveis
População ideal ao primeiro pastejo

Hábito de crescimento
Recomendação de uso

CARACTERÍSTICAS
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INCRUSTAÇÃO
TECNOLOGIA
BARENBRUG

A Barenbrug do Brasil desenvolveu um conjunto de
métodos inovadores para o tratamento profissional de
sementes forrageiras tropicais.
As formulações exclusivas são projetadas para proteger
as sementes dos cultivares Barenbrug, possibilitando
que as pastagens alcancem elevado potencial
produtivo.
A companhia adiciona valor em cada semente,
melhorando a probabilidade de que estas se
transformem em plantas produtivas logo após o plantio.

VANTAGENS DA INCRUSTAÇÃO COM

TECNOLOGIA BARENBRUG

Somente os lotes de sementes de melhor qualidade são
selecionados para incrustação.
Tecnologia inovadora em camadas sucessivas, separando
os fungicidas e inseticidas da semente.
Incorpora substâncias promotoras de crescimento:
hormônios, macro e micronutrientes.
Qualidade Barenbrug: Incrustação homogênea e estável.
Uso de diferentes inseticidas e fungicidas de amplo espectro
e residualidade longa.
Sementes prontas para o plantio. Plantabilidade superior.
Melhor controle na semeadura.
Formulações e tratamentos de incrustação diferentes para
cada espécie forrageira.
Possibilita potencializar e proteger as vantagens produtivas
da genética Barenbrug.
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RESULTADOS
PRODUTIVOS

Emergência mais rápida,
com plantas mais vigorosas.
Desenvolvimento radicular inicial
mais volumoso e estendido.
Estabelecimento eficiente. Pastagens
com maior densidade de plantas.
Adiantamento do primeiro pastejo.
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RECOMENDAÇÕES DE
ARMAZENAMENTO E USO

DA SEMENTE INCRUSTADA BARENBRUG

Consulte os rótulos para indicações individuais de
manejo da semente incrustada de cada espécie e cultivar.

Não deixar a semente em sacos abertos expostos ao ar
livre durante a noite.

Armazenar sementes em lugar seco, fresco, sombreado e
protegido da chuva.

Não adicionar tratamentos às sementes incrustadas.

Não exponha a semente à luz solar direta por longos
períodos.
Não exponha as sementes tratadas a condições de
umidade e temperatura elevadas.
Evite o umedecimento pela chuva ou por ambientes com
alta umidade.
Armazenar sacos em plataformas, evitando o contato
direto com o chão.
Os sacos devem ser armazenados em pilhas não
superiores a 10 sacos de altura.
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Regular a semeadura de acordo com cada espécie de
semente incrustada.
Evite plantar em condições de alta umidade (na parte da
manhã, neblina, chuva).
Plantar toda a semente após a abertura de cada saco.
Usar a semente imediatamente depois de abrir o saco.
Não deixar restos de sementes incrustadas nas gavetas,
nos sistemas de distribuição e na caixa de sementes das
semeadoras.
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ANOTAÇÕES

WWW.BARENBRUG.COM.BR
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ANOTAÇÕES

WWW.BARENBRUG.COM.BR
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CALENDÁRIO

DE MANEJO DAS PASTAGENS
Síntese de boas práticas para pastagens bem estabelecidas.
Recomendações gerais para distintas espécies e cultivares.
Ajustar para cada ambiente e sistema de produção animal.
Guia de tomada de decisões.
Para produtores de nível tecnológico.
Objetivo: intensificar a produção e utilização das pastagens
Barenbrug.

TRANSIÇÃO ÉPOCAS SECA/ÁGUAS
Início das chuvas, regime pluviométrico ainda irregular e
temperaturas elevadas.
Manejo da pastagem
Época mais crítica para o manejo das pastagens.
Planejar a estratégia de manejo e manutenção de cada
pastagem. Projetar o uso de cada pastagem segundo os
requerimentos de cada categoria animal e alvos de produção
animal para a época das águas.
Evitar pastejo excessivo realizado após o início das chuvas
para não comprometer o potencial produtivo futuro das
pastagens.
Respeitar a altura do resíduo na saída dos animais (pastejo
rotacionado ou intermitente) indicado para cada cultivar,
evitando o esgotamento da pastagem.
Monitorar a disponibilidade de cada pasto, definindo as
alturas alvos de manejo de acordo com o sistema de pastejo e
a cultivar utilizada.
Roçada
No início das chuvas o pasto deve apresentar um resíduo
baixo, sem restos secos, nem excesso de macega.
Uma roçada na altura recomendada de resíduo pode ser
executada para uniformizar o pasto, retirar os resíduos secos
e eliminar perfilhos mortos que afetam a rebrota e dificultam o
consumo pelo animal.
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Invasoras e insetos
Começar um programa de monitoramento regular de
invasoras e pragas.
Após as primeiras chuvas, quando as plantas invasoras se
encontrarem em pleno desenvolvimento, deve-se realizar o
controle de acordo com o recomendado para cada espécie
presente na área.
Adubação
Essa época apresenta irregularidade de chuvas na maioria
das regiões. Assim, para adubação nitrogenada
recomenda-se aplicar sulfato de amônio ou nitrato de amônio
em detrimento da ureia para reduzir perdas por
volatilização.
Adiantar a adubação com nitrogênio em pastagens em boa
condição produtiva favorece o primeiro pastejo e aumenta a
produtividade inicial das pastagens.
A adubação deve ser planejada de acordo com os
prognósticos climáticos.

PERÍODO DAS ÁGUAS
Época caracterizada pela estabilização do regime
pluviométrico, temperaturas elevadas e fotoperiodo longos.
Máximas taxas de crescimento de todas as espécies e
cultivares forrageiras.
Manejo da pastagem e do gado
Deve-se recorrer frequentemente os pastos avaliando a
altura/disponibilidade de forragem para determinar as
melhores sequências de pastejo ou ajustar taxas de lotação.
Monitorar a performance animal, avaliando ganhos de peso,
condição corporal e indicadores reprodutivos.
Manter os pastos dentro das alturas de manejo
recomendadas de acordo com o sistema adotado (contínuo
ou rotacionado), as cultivares presentes, as condições de
fertilidade do solo e o nível de intensificação de cada
propriedade.
O objetivo é maximizar a utilização da forragem produzida.
Mantendo a produtividade animal e a qualidade das
pastagens com taxas de lotação adequadas de acordo com a
produção de cada forrageira.
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Invasoras
Nesta época poucas plantas invasoras devem estar presentes
no pasto. Caso haja presença destas, mesmo que em pouca
quantidade, o controle deve ser realizado. O objetivo é evitar
que ocorra altas infestações e o controle se torne mais
oneroso, além de prejudicar a produção e uniformidade do
pasto.
O uso de herbicidas para limpeza de pastagens poderá ser
feito em área total ou de forma localizada conforme a
porcentagem de infestação. Se as plantas invasoras
apresentarem um porte muito elevado ou estiverem durante o
período de florescimento, recomenda-se fazer uma roçada
antes da aplicação e esperar que os rebrotes formem uma
boa área foliar (30 a 60 dias após a roçada) para então
aplicar o herbicida. Quando as plantas forem resistentes às
aplicações foliares, recomenda-se a aplicação no toco ou via
solo.
Pragas
Inspecionar regularmente as pastagens para detectar
sintomas de ataques de pragas. Os principais insetos que
ocorrem nesta época são os percevejos, lagartas
desfolhadoras, besouros e o complexo das cigarrinhas.
Consultar um técnico especializado para definir ocorrência,
severidade do ataque, densidade populacional críticas, assim
como para decidir alternativas de manejo integrado ou
controle químico.
Cigarrinhas
O monitoramento deve ser constante iniciando-se em
setembro com a contagem de espumas e adultos presentes na
área. O controle das cigarrinhas deve ser empregado antes
que surjam os primeiros danos, pois, assim que se observa
danos, o prejuízo na produção da forrageira já é irreversível.
O monitoramento deve ser aleatório, em cinco pontos de 1,0
m² por hectare. Se identificado população da praga ao nível
de dano, o controle deve ser iniciado. A recomendação de
produto, momento e forma de aplicação e acompanhamento
da aplicação deverão ser feitas por profissional habilitado.
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Adubação
Anualmente, é recomendado fazer a adubação de
manutenção com base nos resultados da análise de solo. A
partir dos resultados fazer reposição de P2O5 e K2O, além de
micronutrientes,
calagem
e
gessagem
(enxofre)
recomendados por um profissional especializado em
pastagens.
O uso de nitrogênio garante aumentos de produção de
forragem e teores mais altos de proteína na forragem.
Recomenda-se adubação de pelo menos 50 kg N/ha/ano
como forma de prolongar a vida útil do pasto.
A adubação deve ser escalonada nas áreas a fim de evitar
uma produção acima da capacidade de consumo, o que pode
favorecer a perda de forragem. Também tem a finalidade de
evitar a perda de N, principalmente em solos muito arenosos.
Recomenda-se a aplicação após o pastejo, com uma rebrota
de pelo menos 10 cm e boa disponibilidade de água.

TRANSIÇÃO ÉPOCAS ÁGUAS/SECA
Diminuição progressiva da intensidade e frequência das
chuvas e da temperatura em algumas regiões. Menor
fotoperíodo e intensidade da luz.
Manejo da pastagem
Ajustar taxa de lotação da propriedade e projetar os
requerimentos de forragem de acordo a sistema de produção
(cria, recria, engorda).
Fazer balanços forrageiros e nutricionais com o
assessoramento de profissionais habilitados.
Época indicada para vedar pastos e diferir forragem que
serão utilizados na seca. Reservar pastagens em boa
condição produtiva com cultivares adaptadas ao diferimento
(Marandu, Decumbens, Ruziziensis) ou mesmo realizar um
pastejo com desfolha menos intensa (resíduo de pastejo mais
elevado) durante um período maior.
Considerar para todas as espécies e cultivares um período de
descanso das pastagens mais prolongado ou uma redução na
taxa de lotação manejando alturas de pastejo mais altas. Isto
permite a recuperação das pastagens, promove o
desenvolvimento radicular e assegura a acumulação de
reservas que permitam a sobrevivência das plantas durante a
época seca.
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PERÍODO DA SECA
Baixa disponibilidade de água no perfil do solo com redução
das temperaturas em diversas regiões. Diminuição progressiva
da produção forrageira em todas as espécies cultivares.
Manejo da pastagem
Monitorar regularmente a condição produtiva de cada
pastagem. Avaliar a população de plantas, densidade de
perfilhos vivos e disponibilidade de forragem em cada piquete
para determinar as sequências de pastejo.
Definir a estratégia de uso das pastagens segundo o
crescimento das pastagens. Adequar a taxa de lotação e a
categoria animal à disponibilidade e qualidade de forragem.
Em pastejo rotacionado, diminuir a intensidade de pastejo
para deixar resíduo mais alto, com maior proporção de folhas
e manter uma alta população de perfilhos vivos.
Planejar a utilização da forragem diferida com categorias
animais de baixos requerimentos de forragem de alta
qualidade.
Evitar o super pastejo para assegurar capacidade de resposta
a chuvas estacionais e garantir persistência produtiva das
pastagens.
Reservar pastagens em boa condição produtiva e alta
qualidade de forragem para categorias animais críticas como

bezerros de desmame, novilhas de primeira parição e
recuperação da condição corporal de matrizes.
Suplementação
Devido às perdas em qualidade das forragens nessa época
do ano, recomenda-se realizar a suplementação, sobretudo
proteica, dos animais em pastejo. Considerar a situação das
opções forrageiras disponíveis e os objetivos de produção de
cada categoria animal.
Adubação
Tomar amostras representativas do solo e fazer análise de
solo para subsidiar as recomendações de adubação de
manutenção na época das águas.
Definir a estratégia de nutrição das pastagens para a época
das águas. Planejar as práticas de adubação e correção do
solo, para reposição de nutrientes no solo e para aumento da
produção de forragem de alta qualidade.
Controle de formigas e insetos do solo
Monitorar atividade de insetos como formigas cortadeiras,
grilos, besouros, gafanhotos e cupins, particularmente em
pastagens novas ou áreas de formação/reforma com
histórico de ataque de pragas.
Controlar as mesmas no período seco, antes das primeiras
chuvas.

WWW.BARENBRUG.COM.BR

41

fli

42

