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CAPIM-ELEFANTE PARA VACAS EM LACTACAO

A alimentagao das vacas em lactagao representa 40% a 60% do custo de produgao
de leite. Os produtores devem buscar programas de produgao de forragens e sistemas
de alimentagao eficientes e de menor custo. A produgao de leite a pasta surge como
uma alternativa viavel, em virtude do seu menor custo, principalmente pela redugao
nos gastos com alimentos concentrados, combustlveis e mao-de-obra. 0 capim mais
comumente usado nos sistemas de produgao de leite a pasta e 0 elefante (Pennisetum
purpureum Schum), em virtude de sua elevada produtividade e alto valor nutritivo.

Utilizar sempre uma area plana ou com pequena declividade, bem drenada, proxima ao
estabulo. 0 capim-elefante nao tolera solos sujeitos a encharcamento.

Antes de iniciar 0 preparo da area, deve-se fazer a analise de fertilidade do solo,
visando-se a recomendagao racional de corretivos e fertilizantes.
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A arac;ao e gradagem devem ser realizadas com 0 objetivo de deixar 0 solo
suficientemente destorroado, solto e uniforme.
Antes de realizar a arac;ao, distribuir 0 calcaria na area, na quantidade recomendada
pela analise do solo. A incorporayao do calcario devera ocorrer, pelo menos, tres meses
antes do plantio.

As quantidages de nutrientes a serem aplicadas serao definidas com base na analise
qufmica do solo.
No plantio, apenas 0 fesforo deve ser distribufdo no fundo do sulco. 0 nitrogenio e 0 potassic
devem ser aplicados em cobertura, divididos em pelo menos seis aplicac;6es ao ano.

Quando se trata de areas de pastejo, variedades que apresentam maior numero de plantas
por touceira e de brotac;ao por planta sac as mais indicadas, tais como: Napier, Roxo,
Cameron e Pioneiro.

As mudas, para darem boa brotac;ao, devem ser provenientes de plantas com tres a
quatro meses de idade.
o espac;amento entre sulcos deve ser de 50 a 70 cm. Os sulcos devem ter profundidade
de 20 cm, com as mudas distribufdas no fundo. Colocam-se duas mudas no sistema
ponta com pe.

As capinas devem ser feitas quando necessarias, para diminuir a concorrencia com as
invasoras. Fazendo-se um bom preparo do solo, uma adubayao adequada, utilizando-se
boas mudas e um espac;amento que permita rapido "fechamento" 0 numero necessario
de capinas sera menor.

Os prindpios basicos a serem considerados na utilizac;ao do capim-elefante sob pastejo
sac: pastejo rotacionado; perfodo de utilizayao em tome de 3 dias; perfodo de descanso
de 27 a 30 dias e taxa de lotac;ao de 4 a 6 vacas/ha/ano.
Apes 60 a 70 dias do plantio, recomenda-se fazer um pastejo de uniformizayao, seguido



de roc;o, com finalidade de aumentar 0 diametro da touceira. Essa pratica possibilitara
maior cobertura do solo. Cerca de dois meses mais tarde, ou quando as plantas atingirem
uma altura de 1,60 a 1,80 m, devera ser iniciado 0 pastejo.
Na regiao Nordeste 0 perfodo de estiagem (verao) corresponde aproximadamente a
seis meses, por isso, e importante 0 usa de irrigac;ao para a manutenc;ao da produtividade.
Nesse sistema tem-se conseguido produc;6es anuais acima de 15 millitros de leite por
hectare ano, ou seja, bem maior do que a produc;ao media brasileira (abaixo de 1000
Iitros/halano) .


