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O lançamento de mais uma 
opção em gramínea para pasta-
gens é apenas uma das atrações 
de mais uma edição da Dinapec, 
evento realizado anualmente 
pela Embrapa Gado de Corte, 
que tem sede em Campo Gran-
de (MS).
   Os produtores encontrarão 
no mercado, na próxima safra, 
mais uma opção de Panicum 
maxicum, a BRS Zuri. A gramí-
nea forrageira tropical Panicum 
maximum é uma espécie de al-
ta produtividade e qualidade, 
responsável por grande parte 
da terminação de bovinos no 
Brasil, sendo as cultivares Tan-
zânia e Mombaça as mais di-
fundidas. A cultivar BRS Zuri é 
de porte alto, com folhas largas, 
produtividade até 12% superior 
à cv. Tanzânia, fácil manejo e 
alto grau de resistência ao fungo 
foliar Bipolaris maydis, sendo 

uma alternativa a mais para di-
versificação de pastagem.
    Em menos de 30 dias, a Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) rea-
liza a Dinâmica Agropecuária 
– Dinapec, na vitrine tecnoló-
gica da Embrapa, mais precisa-
mente, entre os dias 12 e 14 de 
março. Na agenda, roteiros tec-
nológicos e dinâmicas, oficinas, 
lançamento de publicações, 
formatura da 2ª turma do Proje-
to Agroescola e apresentação do 
novo capim.
   Para este ano, os temas foram 
agrupados, assim, diminuiu-se 
o número de roteiros e aper-
feiçoou-se a visita a campo. 
Os espaços sobre Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (IL-
PF), Manejo de Pastagens, Inte-
gração Lavoura-Pecuária (ILP), 
Cultivares e Estabelecimento 
de Forrageiras, Nutrição e Re-

produção Animal, Leite, Boas 
Práticas Agropecuárias (BPA), 
Pecuária de Precisão, Sanidade 
Animal, Melhoramento e Ovi-
nocultura estarão à disposição 

para produtores, técnicos e es-
tudantes, gratuitamente.

CLÍNICAS TECNOLÓGICAS
Outra novidade são as Clínicas 
Tecnológicas, oferecidas para 
um grupo menor, dez pessoas, 
com atendimento especializa-
do. “Há alguns anos, os visitan-
tes pediam um tempo a mais 
com o pesquisador, para sanar 
dúvidas, e, nos roteiros, isso 
não era e não é totalmente pos-
sível, pela dinâmica em si. As 
Clínicas serão para aprofunda-
mento”, esclarece o analista de 
Transferência de Tecnologia 
da Embrapa, Websten Cesá-
rio da Silva, um dos responsá-

veis pela Dinapec.     Durante o 
evento, também serão ofereci-
dos os cursos: “Identificação 
de carrapatos e diagnóstico 
molecular da febre maculosa 
brasileira”, ministrado pelo 
pesquisador Renato Andreotti, 
de 10 a 14 de março; e “Embra-
pa Invernada”, com o doutor 
em Ciência Animal e Pasta-
gens, Luís Gustavo Barioni, so-
mente no dia 13. E, em parce-
ria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato 
Grosso do Sul (Senar/MS), os 
participantes da Dinapec 2014, 
mediante inscrição, terão as 
oficinas de “Uso de terrace-
ador na descompactação de 
solos e regulagem e utilização 
de plantadeira/adubadora” e 
“Aplicação de medicamentos 
em bovinos”, nos dias 13 e 14, 
com instrutores do Senar.

 PUBLICAÇÕES
Na abertura, dia 12, a Unidade 
lançará as obras – “Carrapatos 
no Brasil”, com os pesquisado-
res Renato Andreotti e Wilson 
Werner Koller como editores 
técnicos; e “Melhoramento 
genético aplicado em gado de 
corte – Programa Geneplus-Em-
brapa”, editada pelos cientistas 
Antonio do Nascimento Rosa, 
Elias Nunes Martins, Gilberto 
Romeiro de Oliveira Menezes e 
Luiz Otávio Campos da Silva.    

Novo capim na Dinapec 2014 

BrS Zuri. Trata-se de uma nova opção de Panicum maxicum 


