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Apresentação

o lançamento da série ABC da Agricultura Familiar
representa uma contribuição da Embrapa aos programas
sociais do governo. As cartilhas foram criadas pela
Embrapa Informação Tecnológica com o objetivo primordial
de apoiar o esforço das famílias beneficiadas pelo programa
Fome Zero para melhorar sua alimentação. Apresentam
orientações tecnológicas simplificados para aumentar a
produção de alimentos nos,quintais e em pequenas áreas,
particularmente no Semi-Arido nordestino. As instruções
são baseadas em publicações da Embrapa, de outras
organizações de pesquisa agropecuária, do Sistema de
Extensão e de organizações não governamentais.

Ao apresentar esse novo produto, esperamos estar
demonstrando o empenho de nossa instituição em contribuir
para a melhora da qualidade de vida de todas as camadas
sociais da população brasileira.

Brasíl ia, maio de 2004

Clayton ComponhoIa
Diretor-Presidente da Embrapa



Reservando pastos e forragem para uso na seca

Por que e como
reservar pastos para corte?

• Você pode reservar pastos para serem cortados
e fornecidos em cochos aos animais durante o
período seco .
. Os melhores pastos para reservar são a palma
forrageira e o capim-elefante.
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Palma-forrageira
· A palma deve ser cortada, picada ou "pinicada"
à mão ou à máquina, antes de ser dada aos animais.

• Se a palma estiver muito verde, com muita água,
ela pode ser cortada e seca na sombra por uma ou
duas semanas.Com menos água, ela se conserva por
mais tempo e o animal come mais.

· Você deve dar de 3 a 4 quilos de palma por dia
para cada caprino ou ovino adulto.

• Para cada bovino adulto, dar de 20 a 30 quilos.

• Se a palma for pouca ou se você tiver outros
volumosos (como capins, raspas, folhas e ramas
de leucena ou de outras plantas), dê menos.
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Capim-Elefante
· O capim-elefante só deve ser plantado no
"baixio" I onde a terra é mais úmida.
• Não deixe o capim amadurecer demais
("envarar") para cortar. Ele fica muito pobre como
alimento.
• Cortando I você aproveita a forragem de duas
ou três produções por ano.
• Corte o capim-elefante no início da floração.
Deixe secar por um dia ao sol. Depois guarde como
feno em montes (medas) ou fardos.
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Reservando forragem
para colher ou apanhar

• As melhores forragens para colher ou apanhar
são a melancia-de-cavalo e a algarobeira.
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Melancia-de-cavalo
· Você deve deixar a melancia-de-cavalo já
madura no campo mesmo.

• Colher no período seco e dar aos animais à
vontade, no cocho, picada ou apenas quebrada .

• Os animais também podem comer a melancia-
de-cavalo diretamente no campo.

• Dar pelo menos uma revirada na melancia-de-
cavalo, para a parte de baixo receber sol também.

9



ABC da Agricultura Familiar - Alimentação das criações na seca 1

Algarobeira
• As vagens da algarobeira caem no chão durante
a seca.

• Elas não devem ser usadas por muito tempo como
alimento único dos animais, pois podem causar uma
doença chamada "cara torta".

• Quando servir no cocho, colocar as vagens só
como metade da mistura que for dada aos animais .

• Dar até meio quilo por cabeça por dia, para caprinos
e ovinos, de preferência quebradas ou trituradas.
Para bovinos dar até 3 quilos de vagens por cabeça
e por dia.

• Durante as secas mais brabas, você pode
derrubar as ramas da algaroba para dar aos
animais.
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Por que e como reservar áreas
para os animais pastarem?

. Você pode levar os animais para pastar nas áreas
reservadas.

• Os pastos mais comuns para uso só no período
da seca são o capim-buffel e o pasto nativo
(caatinga) .
• Estes pastos são muito pobres na seca e
agüentam poucos animais. Escolha os animais mais
"fracos" I que precisam de mais alimento .

• Quanto mais animais você deixar pastar nessas
pastagens I mais depressa o pasto vai acabar.
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Capim-buffel
. Um pasto de 5 hectares de capim-buffel só dá
para sustentar de 60 a 90 caprinos/ovinos (ou de
10 a 15 bovinos), por 30 dias, numa seca mais
forte.
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Pasto de caatinga
• Um pasto de caatinga sustenta muito menos
que um pasto de capim-buffel.

" "Atenção, muitõ" imRortantel

o Não deixei de forma alguma, os animais "rasparem" ou
"pelarem" os pastos reservados. Fica muito caro fazer o
seu replantio ou recuperação.

o Deixe um resto cobrindo o chão. Isso vai evitar o
trabalho de replantio quando chegarem as chuvas.

o O pasto vai se recuperar mais rapidamente.
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Atençãol

Para outras informações e esclarecimentos,
procure um técnico da Extensão Rural, da
Embrapa, da Prefeitura ou de alguma
organização de assistência aos agricultores.

Forme uma associação com seus vizinhos

o A união faz a força!
o Quando você se associa com os outros membros
de sua comunidade, fica mais fácil conseguir as
coisas.
o Fica mais fácil procurar as autoridades e pedir
apoio para seus projetos.
o Fica mais fácil obter crédito para melhorar sua
produção e sua casa.
o Os associados podem vender seus produtos em
conjunto.,
o E possível comprar máquinas e aparelhos em
conjunto - como uma picadora de forragem por
exemplo (cada família ajuda com uma parte do
custo).
o Os associados podem organizar mutirões.
o A associação pode organizar uma pequena
farmácia com remédios e suplementos para OS
animais.
o Procure o Comitê Local do Fome Zero para ajuda
na organização da Associação.
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