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Recuperação de 
pastos avança

Pastagem recuperada no estado, com introdução de novo capim

Muito se questiona os resulta-
dos obtidos no Estado desde 
a introdução da tecnologia de 
Integração lavoura, pecuária 
e floresta. Especialmente pelo 
alto índice de pastagens de-
gradadas no   Estado de Mato 
Grosso do Sul. Até mesmo o 
novo secretário de Produção e 
da Agricultura Familiar tem al-
guma dificuldade para dar um 
diagnóstico mais preciso sobre 
o quanto se avançou na recu-
peração de pastagens por meio 
dos processos de integração.

A Fundação MS, a partir das 
pesquisas e dos projetos que 
tem acompanhado no Estado, 
garante que tem se obtido bons 
resultados quando o assunto é 
reforma de pastagens. 

Durante a última Dinapec, 
pesquisadores da instituição 
mostraram resultados alcança-
dos no Estado e exemplos práti-
cos de como utilizar as tecnolo-
gias nas propriedades rurais.

Conforme o diretor-executivo 
da instituição, Alex Melotto, os 
sistemas utilizados foram mos-

trados a campo, por meio de 
uma unidade implantada na 
área do evento. “ Apresentamos 
casos de sucesso em Mato Gros-
so do Sul, como em áreas locali-
zadas em Figueirão, Bela Vista e 
Santa Rita do Pardo, que foram 
atendidas pelo programa “Mais 
Inovação”, do Senar/MS, e que 
contam com suporte técnico da 
Fundação MS”, ressaltou.

Os sistemas de integração têm 
sido cada vez mais aceitos pelos 
agricultores e pecuaristas, pois 
permite a utilização da agricul-
tura como ferramenta de refor-
ma de pastagens. Além disso, 
possibilita retorno econômico e 
melhor rendimento nos proces-
sos de implantação e manejo. 
“Essas práticas são ferramentas 
que contribuem com o custo 
da reforma ou renovação do 

pasto”, complementa Melotto.
A Dinapec é uma feira tecno-

lógica realizada anualmente 
pela Embrapa. Na edição deste 
ano, foram oferecidos minicur-
sos, clínicas tecnológicas e rotei-

ros temáticos, abordando temas 
como leite, integração lavoura-
pecuária-floresta (ILPF), recu-
peração de pastagens degrada-
das, sistemas agroflorestais e 
muitas outras oficinas.


