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Com a chegada da chuva, saiba como plantar bem a pastagem
CAPA

PESQUISA ORIENTA O PASSO A PASSO, QUE COMEÇA COM DIAGNÓSTICO DA ÁREA E ANÁLISE DO SOLO. AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO E O MANEJO SÃO IMPORTANTES

“A área deve receber animais só 40 a 75 
dias após a germinação. E entrar com 
animais leves para evitar a compactação”

uma pastagem bem implantada exige atenção e cuidados do pecuarista, como a escolha da área e da variedade

MAURÍCIO HUGO

O início do período das chu-
vas é a época recomendada 
pelos pesquisadores para a 
formação das pastagens. Elas 
que vão garantir a nutrição 
dos rebanhos. Depois do pre-
paro do solo e da escolha da 
espécie forrageira mais in-
dicada para cada situação, o 

deiras, e começar a fazer o 
controle antes mesmo de 
implantar a pastagem, de 
trabalhar o solo. Se houver 
uma presença grande tam-
bém de cupins, tem que des-
manchar de forma que torne 
possível o trabalho das má-
quinas. Devem-se  observar 

as características da área, a 
presença de plantas inva-
soras, lenhosas, principal-
mente brotos do Cerrado; o 
tipo de maquinário que vai 
usar; o calibre do disco da 
grade que vai utilizar, por 
exemplo, 28 polegadas ou 32 
polegadas; uma grade mais 

produtor precisa preocupar-
se com a implantação do 
sistema e seu manejo, cul-
minando com o trabalho de 
reposição de nutrientes que 
vai assegurar boas respostas 
na produção, quando ele for 
realizar uma nova formação 
de pasto ou o replantio no 
período seguinte.

O pesquisador da Embrapa 
Gado de Corte, José Alexan-
dre Agiova da Costa, con-
versou com o Correio Rural 
e mostrou os passos que o 
produtor deve seguir, tendo 
especial atenção com cada 
uma das etapas do processo 
de formação da pastagem.

DIAGNÓSTICO DA ÁREA
Antes mesmo de promover 
o preparo do solo em sua 
propriedade rural para a 
formação do pasto, o cria-
dor deve fazer o diagnóstico 
da área onde a pastagem se-
rá implantada. 

O pesquisador destaca que 
o diagnóstico dá ao produtor 
as bases para ele saber qual é 
a melhor forma de trabalhar. 
Permite que ele saiba  quais 
são os impedimentos para 
que realize um trabalho ade-
quado ou até mesmo identi-
fique formas de economizar 
mais, dentro da propriedade, 
nas práticas para a implanta-
ção da pastagem e no mane-
jo correto, que evita a degra-
dação. 

“Quando você faz o diag-
nóstico e identifica uma 
área que tem um pouco 
mais de fertilidade do solo, 
esta será a indicada para  ser 
utilizada na implantação. 
Mas teremos que examinar 
a presença das invasoras, 
como as formigas corta-

    

pesada, ou uma grade mais 
leve, se a área tiver menos 
impedimento à implanta-
ção. Então, tudo isso é muito 
importante”, destaca Ale-
xandre Agiova.

Ele também enfatiza que 
as questões de declividade 
do solo levam às práticas 
conservacionistas, como a 
construção de terraços pa-
ra  impedir a enxurrada, o 
escorrimento da água da 
chuva, e fazer curvas de ní-
vel, delineando-se a forma 
como as máquinas vão tra-
balhar na formação dessas 
pastagens.

     

Você 
sabia?

É   época de formar 
pasto e o produtor 
tem até meados 

do mês de janeiro 
para plantar. Passando 
desse período, corre-se o 
risco de não se obter um 
bom estabelecimento da 
pastagem.

os bovinos 
preferem 
forrageiras com 

muitas folhas e poucos 
colmos. Por isso, é muito 
importante a escolha da 
pastagem, dependendo 
da situação que se 
apresenta.

a semente a ser 
utilizada deve 
ser de qualidade 

– saudável, vigorosa e 
livre de contaminação 
por impurezas, 
nematoides e sementes 
indesejadas. as sementes 
devem ser plantadas de 
três a cinco centímetros 
de profundidade. 
dependendo do caso, elas 
podem ser plantadas a 
lanço, em sulcos ou por 
plantio direto.
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AS PRÁTICAS
CONSERVACIONISTAS
Em relação às práticas con-
servacionistas no preparo do 
solo, elas vão ter de ser im-
plantadas. Conforme explica o 
pesquisador, “estamos falan-
do basicamente da construção 
de terraços. São marcadas as 
curvas de níveis e, nas curvas 
construídas, os terraços. Is-
so praticamente determina a 
forma como as máquinas vão 
trabalhar na área e como es-
sa pastagem vai ser semeada. 
Uma das coisas que devem ser 
levadas em conta é a declivi-
dade do solo. Já a partir de 3% 
se aconselha a implantação 
de práticas conservacionistas. 
Terraços de base larga e não 
superiores a um metro de al-
tura. Por quê? Porque assim se 
facilita o trânsito de máquinas 
e de animais. E o cuidado de 
ano a ano é preciso, se levan-
tar novamente esses terraços, 
ou se atacar aquelas áreas on-
de os animais estão rompendo 
os terraços e onde vai vazar a 
água das chuvas”, destacou 
Agiova.

Uma coisa importante a ser 
feita, conforme explicou, é 
avaliar que tipo de trabalho 
vai ser desenvolvido na área.  
Então, a partir do diagnóstico, 
que inclui a análise do solo, se 
houver necessidade de se co-
locar calcário, ou gesso talvez, 
como opção, para levantar o 
PH, mas principalmente por 
causa do alumínio, que é tóxi-
co e está presente no solo, são 
feitos a correção e o preparo 
convencional, que inclui gra-
dagem mais pesada com grade 
areadora, ou grade leve, de for-
ma a se “destoboar”  e formar 
uma condição de plantio mais 
adequado.

5segunda-feira, 10 de OuTuBrO de 2016       Correio rural

Com a chegada da chuva, saiba como plantar bem a pastagem
PESQUISA ORIENTA O PASSO A PASSO, QUE COMEÇA COM DIAGNÓSTICO DA ÁREA E ANÁLISE DO SOLO. AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO E O MANEJO SÃO IMPORTANTES

No caso de áreas de inte-
gração lavoura-pecuária, esse 
processo de formação é dife-
rente, porque vai gerar palha. 
Então, inclusive, o pasto servi-
ria como alimentação animal, 
num primeiro momento, e de-
pois vai servir como palhada 
para o cultivo da lavoura. En-
tão, é feito o plantio direto. E 
quando volta esse pasto, é fei-
ta uma dessecação e um plan-
tio direto em cima daquela 
pastagem que já se formou na 
primeira lavoura, numa con-
dição de solo mais coberto. E 
também há aquelas situações 

em que não se precisa re-
volver o solo, simplesmente 
se distribui o correti-
vo em cobertura 
e se faz um 
reforço de 
s e m e n t e , 
m a s  s ã o 
situações 
especiais 
e  p o u c o 
aplicadas.

Portanto, 
a s  p r á t i c a s 
conservacionis-
tas são tão impor-
tantes que impedem o es-

corrimento da chuva evitando 
a erosão, bem como o arma-

zenamento de água no 
solo. As práticas 

c o n s e r v a c i o -
nistas com a 

correta cober-
tura e prote-
ção do solo, 
n u m  c l i m a 
tropical com 
altas tempe-

raturas, trazem 
consequências 

benéficas, porque 
a matéria orgânica au-

menta com o passar do tem-

produtores que 

não tiverem todo 

o maquinário para 

implantar a pastagem 

corretamente são 

orientados a terceirizar 

esses equipamentos

AQUELES

uma providência importante são as práticas conservacionistas, com a implantação de terraços na área
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po e sempre mantém mais 
ativa a biologia do solo, 
fazendo com que ele tenha 
mais fertilidade, o que vai 
beneficiar as plantas, pois 
conserva-se mais a água e 
aumenta-se a quantidade 
de nutrientes disponíveis. 
Então, essas práticas con-
servacionistas têm, tam-
bém, outras consequên-
cias na longevidade dessa 
pastagem, como diminuir 
a degradação do sistema 
produtivo.

MAQUINÁRIO
Quanto ao maquinário, 
tem que se levar em conta 
que, em propriedades que 
desenvolvem a pecuária 
de corte, o que se encon-
tra na maioria dos casos é 
uma grade e um trator. E 
nem sempre isso oferece 
as condições adequadas 
para uma boa formação de 
pastagem. Então, a melhor 
opção é a terceirização.    

O pesquisador conclui 
enfatizando que “tem 
que se considerar que ho-
je os custos na pecuária 
são altos. Você vai traba-
lhar com corretivos, com 
a compra de sementes de 
qualidade, com a fertili-
zação, com os custos de 
óleo diesel. Essas despe-
sas são altas, por hectare. 
Então, você vai ter que 
formar uma pastagem 
que te dê condições ple-
nas de uso posterior. 
Por isso, é importante o uso 
do maquinário adequado 
e, não havendo, é preciso 
considerar a possibilidade 
de terceirização das má-
quinas necessárias para 
um eficiente trabalho”.
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