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Pasto de qualidade influencia no aumento de produção de leite
Com mais de 37 bilhões de litros de leite
produzidos anualmente, o Brasil tem o desafio de
melhorar a qualidade de suas pastagens para
viabilizar o aumento da produção leiteira. Segundo o
especialista e professor da FAZU (Faculdades
Associadas de Uberaba) Adilson Aguiar, mais de
95% do volume de leite produzido anualmente no
país vem de fazendas com sistema a pasto. Esse
número reforça a necessidade de reduzir quantidade
de áreas degradadas de pastagem no Brasil.
Segundo a Embrapa, metade dos pastos encontrase em algum estágio de degradação.
Para implantar um sistema de produção de leite a pasto eficiente, o primeiro passo é
escolher as espécies forrageiras corretas para a região. “Outro passo importante é implantar
uma infraestrutura de uma pastagem adequada, com piquetes, fontes de água, cochos,
sombreamento e corredores de acesso. Vale lembrar que o manejo do pastejo também interfere
no resultado. Se realizado de forma correta, permite que as vacas alcancem uma eficiente
utilização de forragem da melhor qualidade, durante o ano inteiro, sem comprometer a
sustentabilidade da pastagem”, diz Adilson Aguiar.
Segundo o especialista, a qualidade do pasto pode ser prejudicada com o surgimento de
pragas e plantas invasoras, que reduzem a produtividade do capim em virtude da competição
por água, luz, nutrientes e espaço físico. Em alguns casos, essas plantas invasoras dificultam o
acesso dos animais ao capim ou são tóxicas, afetando o desempenho individual dos bovinos.
Os métodos de controle de plantas invasoras e de insetos pragas e a implantação e manejo de
pastagem serão temas abordados pelo professor da FAZU durante o 1º Congresso
Internacional da Raça Girolando/2º Congresso Nacional da Raça Girolando, que acontecerá de
19 a 21 de novembro, em Belo Horizonte (MG).
Aguiar ministrará a palestra “Sistemas de Produção de Leite a Pasto com Gado
Girolando” no dia 20 de novembro, das 9h40 às 10h20, no Ouro Minas Palace Hotel. “Vou
mostrar como o pecuarista deve realizar o planejamento alimentar de uma fazenda leiteira em
sistema de pastejo, como promover a correção, adubação e irrigação do solo da pastagem e
qual a importância do melhoramento genético de animais para um sistema de produção de leite
em pasto eficiente. Além disso, vou abordar a suplementação de rebanhos leiteiros neste tipo
de sistema e apresentar os resultados técnicos e econômicos de fazendas que produzem leite
em pastagens com a raça Girolando”, explica o professor da FAZU.
A expectativa é de mais de 500 pessoas, incluindo um grande número de estrangeiros,
participem do Congresso. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site
www.congressogirolando.com.br. A programação completa de todas as palestras e visitas
técnicas também está disponível no site.
Fonte: www.ruralcentro.uol.com.br
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