
Alternativa para cobertura de solo



Ervilha BRSSULINA
Características
Leguminosa indicada para adubação verde e para cobertura de
solo, no inverno, preferencialmente antecedendo gramíneas,
como milho. Alternativa vantajosa no sul do Brasil, devido ao
rápido crescimento inicial, precocidade e uniformidade.Diminui a
dependência das culturas subseqüentes em fertilizantes químicos,
especialmente nitrogênio (N), bem como reduz custos de
produção e impactos ambientais.

A precocidade e uniformidade de desenvolvimento permitem
reduzir o uso de herbicidos dessecantes em sistema de plantio
direto. Apresenta produção de biomassa semelhante ou superior
a outros genótipos de ervilha para cultivo no Planalto Médio, Alto
Uruguai e Missões do Rio Uruguai e Missões do Rio Grande do
Sul. Em Passo Fundo, a cultivar BRS Sulina produziu 13.260
kg/ha de matéria verde. Em condições experimentais (Passo
Fundo e Rosário do Sul), a produção de matéria seca tem
alcançado cerca de 2.700 kg/ha r no estádio de 50 % da
Horcçôo. A facilidade e estabilidade na produção de sementes
da cultivar BRS Sulino são superiores a outras leguminosas
anuais de inverno, como a ervilhaca comum e a ervilhaca
peluda. A produçõo de sementes de 1.702 kg/ha, na média de
5 anos, sem uso de defensivos, superou a cultivar Poneka.

A aptidão dos grãos para a formulação de rcçõo animal,
principalmente suínos, pode ser também mais uma alternativa
de utilização da BRS Sulino .•



Composição de grãos da Ervilha BRS Sulina
Composição Percentual
Matéria seca
Proteína bruta
Óleo
Fibra bruta
Fibra em detergente ácido
Fibra em detergente neutro
Cinza
Cálcio
Fósforo
Solubilidade eni KOH

85,59
22,72

0,80
10,09
11,36
37,28
2,50
0,05
0,34

78,47
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