


n A BRS Capiaçu é indicada para a produção de silagem e 
também para ser fornecida picada verde no cocho. A produção 
de massa seca chega a ser até 30% superior em relação aos 
demais capins do gênero, alcançando até 50 t de matéria seca 
por hectare. Apresenta maior produção de matéria seca, a 
custo inferior ao milho e à cana-de-açúcar. Além do elevado 
potencial produtivo, apresenta resistência ao tombamento, 
ausência de joçal (pelos), facilidade para colheita mecanizada 
e permite três a quatro cortes por ano.

3. Como utilizar 

O plantio de ambos os capins deve ser feito durante a estação 
chuvosa, em solos bem drenados e de boa fertilidade, por meio de 
propagação vegetativa (colmos). 

Para o plantio do Kurumi fazer covas com espaçamento de 
50 cm x 50 cm ou 80 cm x 80 cm, com cerca de 10 cm de 
profundidade; colocar e enterrar os colmos contendo cerca de 
três nós. Recomenda-se o uso de pastejo rotacionado, com 
entrada dos animais no piquete quando o capim apresentar 80 cm 
de altura e a saída quando este for rebaixado a 40 cm de altura. 
Pastejos muito severos irão esgotar as reservas do capim e, 
consequentemente, a capacidade de rebrota. A taxa de lotação 
varia de quatro a sete unidades animais (UA) por hectare, onde 
cada UA equivale a 450 kg de peso vivo animal.

Para o Capiaçu, o plantio é feito igual ao da cana-de-açúcar. Os 
sulcos devem ser espaçados entre si de 0,80 m a 1,20 m e os 
colmos distribuídos inteiros ou fracionados (contendo três a quatro 
nós). A profundidade de 10 cm é suficiente. Para fornecimento do 
material fresco, a idade ideal de corte é quando este apresentar 
entre 50 e 70 dias. Para confecção de silagem, a idade indicada 
para o corte da planta é entre 100 e 110 dias; essa faixa de idade é 
onde o capim apresenta melhor relação entre produção de 
silagem e composição química (maior teor de proteína bruta e 
coeficientes de digestibilidade). Mesmo assim, recomenda-se 
fazer a pré-secagem da planta ou incluir algum produto 
sequestrante de umidade, como milho triturado, por exemplo, na 
proporção de 10% a 15%, para reduzir a produção de efluentes 
(chorume) da silagem. 
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Embora o teor de proteína da silagem do capim BRS Capiaçu 
seja inferior ao da silagem de milho (5,2 x 7,3%), o custo de 
produção por hectare da silagem desse capim é menor, devido à 
sua elevada produtividade.

Tanto o Kurumi quanto o Capiaçu são muito exigentes em 
fertilidade. Por isso, antes do plantio, o ideal é fazer a análise de 
solo para realizar a correção necessária. Após cada pastejo ou 
corte, recomenda-se aplicação de nitrogênio.

4. Onde obter mais informações

Vídeos interessantes:

https://www.youtube.com/watch?v=-ld_EG99kHo
https://www.youtube.com/watch?v=KeZWylXlftc
https://www.youtube.com/watch?v=SPcjFF7ORgU
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Embrapa Gado de Leite
https://www.embrapa.br/gado-de-leite
Fone: (32) 3311-7405
Juiz de fora, MG

Embrapa Agropecuária Oeste
https://www.embrapa.br/agropecuaria-oeste
Fone: (67) 3416-9700
Dourados, MS
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BRS Kurumi com alta proporção de folhas.

BRS Kurumi com 80 cm de altura, ponto ideal para pastejo.
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BRS Capiaçu, com rebrota 
de 50 dias

À esquerda, colmo de Kurumi, com 
entrenós curtos, e à direita colmo
de Capiaçu, com entrenós longos.
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