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A integração da atividade agrícola com a pecuária
A exploração da atividade de agrícola e pecuária em uma mesma
fazenda, com a utilização das mesmas áreas de forma integrada é a
diversificação, rotação, consorciação ou sucessão das atividades
agrícolas e pecuárias dentro da propriedade rural de forma planejada,
constituindo um mesmo sistema, de tal maneira que há benefícios para
ambas. Possibilita, como uma das principais vantagens, que o solo seja
explorado economicamente durante todo o ano ou, pelo menos, na
maior parte dele, favorecendo o aumento na oferta de grãos, de fibras,
de lã, de carne, de leite e de agro energia a custos mais baixos devido ao
sinergismo que se cria entre a lavoura e a pastagem.
Sistemas de integrados Agricultura-Pecuária, compostos por
tecnologias sustentáveis e competitivas, foram e ainda estão sendo
desenvolvidos ou ajustados às diferentes condições edafoclimáticas de
uma região o que tem possibilitado a sustentabilidade do
empreendimento agrícola, com redução de custos, distribuição de
renda e redução do êxodo rural em decorrência da maior oferta de
empregos no campo.
A cultura do milho se destaca no contexto da Integração AgriculturaPecuária devido às inúmeras aplicações que esse cereal tem dentro da
propriedade agrícola, quer seja na alimentação animal na forma de
grãos ou de forragem verde ou conservada (silagem), na alimentação
humana ou na geração de receita mediante a comercialização da
produção excedente.
Outro ponto importante são as vantagens comparativas do milho em
relação a outros cereais ou fibras no que diz respeito ao seu consórcio
com a pastagem. Uma das vantagens é a competitividade no consórcio,
visto que o porte alto das plantas de milho exerce, depois de estabelecidas, grande pressão de supressão sobre as
demais espécies que crescem no mesmo local. A
altura de inserção da espiga permite que a
colheita mecanizada seja realizada sem maiores
problemas, pois a regulagem mais alta da
plataforma diminui os riscos de embuchamento.
Somando-se isso à disponibilidade de herbicidas
graminicidas pós-emergentes, seletivos ao milho,
é possível obter-se resultados excelentes com o
consórcio milho e forrageiras.
A cultura do milho também possibilita trabalhar
com diferentes espaçamentos. Atualmente, a
tendência é reduzir o espaçamento entre as
fileiras do milho. Isso vai melhorar a utilização de
luz, água e nutrientes e aumentar a capacidade
de competição das plantas de milho. No
consórcio com forrageiras, a redução de
espaçamento tem, ainda, a vantagem de formar
um pasto mais bem estabelecido (fechado),
quando as sementes da forrageira são
depositadas somente na linha de plantio do milho.
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