


1 ESCOLHA DA FORRAGEIRA 

Escolha a forrageira a ser cultivada considerando: 

- utilização em pastejo. 

- produção de feno em pé. 

- ensilagem. 

- fenação. 

2 COLETA DAS AMOSTRAS DE SOLO 

- Defina a área a ser formada com cada pasto e colete 
de 5 a 10 subamostras para compor uma amostra. 

As subamostras devem ser retiradas em pontos 
distribuídos ao acaso em toda a área e percorridos em 
zigue-zague. 

Arte: Oarwin Augusto 

- Cave um buraco de 20 cm de profundidade na largura da 
pá e retire uma fatia. Aproveite apenas a parte central 
descartando as laterais. 



Taxa de 
Profundidade 

semeadura 
Forrageira de plantio 

para um VC de 
(em) 60% 

Xaraés 7,5 3 
Marandu , 7,0 4 

Piatã 
Humidieola 6,0 3 
Oeeumbens 6,0 2 
Tanzânia, 
Mombaça, 5,0 3 

Massai 

Forrageira Altura do 10 pastejo 

Mombaça 70 - 80 em 

Tanzânia 55 - 65 em 

Massai 40 - 50 em 

Xaraés 30 - 40 em 

Marandu 30 - 40 em 

Piatã 30 - 40 em 

Oeeumbens 20 - 30 em 

Humidieola 10 - 20 em 

*. primeiro pastejo deve ser leve, com pouca remoção 
de forragem (en torno de 50%) para estimular o 
perfilhamento. 

Versão para internet em 
wM"Wl,qn~ÇJJç,embrgl#g,b[/fue:elDdQeerto , 

Embrapa Gado de Corte 
Br 262, km 4 Cep 79002-970 - Campo Grande, MS 
Contato: fones (67) 3368-2064/2081/2038 

Em caso de dúvidas consulte um agrônomo ou 
zootecnista de sua região . 



- Misture bem todas as SUbélll10stras em um balde de 
plástico limpo retire uma amostra de 500 g e acondlc.lone 
em um saco plástico novo Id ntlficado para enVlélr ao 
laboratono 

3 PREPARO DO SOLO 

- inspecione a área para Identificar formigueiros e 
cupinzeiros Combata a form igas e CUplllS antes do 
plan tar, 

- para declividade acima de 3% construa terraços de base 
larga ; 

- incorpore a vegetação existente (pasto e invasoras) e o 
calcário recomendado com uma gradagem pesada , 

- destorroe e nivele o solo com uma gradagem niveladora; 

- aguarde 60 dias para decomposição da vegetação , 
reação do calcário e germinação das invasoras; 

- repita a gradagem niveladora para incorporar os 
fertilizantes recomendados e concluir o preparo do solo . 



"SEMEADURA 

. plant com sement de qualld de , com alto valor cultural 
(VC) 

observe a taxa de semeadura e profundidade de rlantlo 
Indicada para cada forragelra 

- dlstnbua as sem ntes a lanço, manualmente ou a 
máquina e cubra a semente com uma gradagem bem 
superficial, 

- ou utllllize uma semeadora-adubadora para Incorpo~a 

semente e os fertilizantes no solo 

5 INIcIO DO PASTEJO 

- incie o pastejo 60 a 90 dias após a germinação, quando 
as plantas atingirem a altura recomendada . 

- para o primeiro pastejo empregue animais jovens e leves 
para consumir a metade das folhas , estimulando o 
perfilhamento sem arrancar as plantas. 



Apoio: 

unlFlaSTIJ 
ASSOC IAÇAO PARA O FOMENTO A PESQUISA DE 
MElHORAMENTO DE FORRAGEIRAS TROPICAIS 

A. Maschielto & Cia. lida. (18) 36521210 

Agro Sol lida. (62) 3291 4451 

Agroquima Produtos Agropecuários lida. (62) 3295 4466 

Boa Forma Sementes (66) 3426 2620 

CAROL - Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia (16) 3820 1000 

Com. e Exp. de Sementes Germisul lida. (67) 33911000 

Facholi Prod. Com. Ind. Imp. e Exportação lida. (18) 3263 9000 

Germipasto Ind. e Com. de Imp. e Exp. de Sementes lida. (67) 3389 6700 

Germiterra Prod. Com. e Exp. de Sementes lida. (16) 3667 3322 

Lanza Vieira Agroindustrial lIda.(38) 3213 1112 

LG Sementes (34) 3231 6836 

Marangatú Sementes lida. (16) 36284585 

Ouro Fino AgroSciences lida. (16) 39518424 

Sementes Acampo Importação e Exportação (65) 33266101 

Sementes Boi Gordo (67) 3358 2500 

Sementes Damin (66) 3486 1267 

Sementes Fértil Prod. Ind. Com. Imp. Exp. lida. (65)3661 2626 

Sementes Gasparim Prod. Com. Imp. e Exp. lida. (18) 3262 9100 

Sementes J. C. Maschielto (18) 3652 1260 

Sementes Moeda lida. (64) 36511123 

Sementes Paso Ita (77) 3628 1571 

Sementes Safrasul lida. (67) 3358 5400 

Sementes Santa Rita (66) 3421 4205 

Sementes Tolentino (38) 3229 1960 

Sempa Sementes lida. (62) 3297 7350 

Seprotec Com. Prod. Tec. de Sementes lida. (16) 36159090 

SOESP - Sementes Oeste Paulista Imp. e Exp. lida. (18) 3902 9999 

Wolf Seeds do Brasil S/A (16) 21110505 
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