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Porque os pecuaristas deveriam plantar árvores
Na agricultura não é comum encontrar maneiras relativamente fáceis de aumentar a

produtividade em até 20%. Uma fórmula que funciona para os pecuaristas é a
introdução de árvores em suas pastagens. O gado gosta de sombra e cresce
muito mais rápido quando há árvores ao seu redor.
Estudos demonstram que no Cone Sul, ao se combinar pecuária com silvicultura,
pode-se obter um aumento de 8 a 20% na produção de carne e leite.
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Ganhar mais
Combinando pecuária e silvicultura, os agricultores geram mais receita do que
concentrando em uma só atividade. O gado que cresce nestas condições
favoráveis produz mais carne e leite, além de serem animais de qualidade superior.

Combater as alterações climáticas
As árvores plantadas em áreas degradadas pelo pastoreio captam grande volume de dióxido de carbono. Em um projeto
silvopastoril da Colômbia houve um aumento de captura de carbono por volta de 8 toneladas de CO2 por cada hectare de
terra.
Os sistemas silvipastoris também trazem benefícios para as bacias hidrográficas e biodiversidade.
Acesso a Financiamentos
Para as empresas do setor madeireiro é difícil conseguir empréstimos por conta do seu perfil de fluxo de caixa. Como as
árvores são colhidas somente quando chegam à maturidade, as plantações passam, no mínimo, sete anos (período de
maturação) sem renda direta. Isso é um risco que muitos bancos preferem não assumir. Todavia, ao integrar o gado no
seu negócio, a receita passa a ser gerada anualmente. Com esse dinheiro, os agricultores alteram seu fluxo de caixa e
passam a acessar financiamentos e pagar suas dívidas enquanto esperam o amadurecimento das árvores.
Fazer mais com menos
Ao integrar a silvicultura em suas operações, agricultores maximizam o desempenho das suas terras a fim de aumentar
sua renda, sem precisar ampliá-las. É um benefício importante porque o desmatamento e a degradação florestal
continuam a crescer de uma forma que parece quase em tempo real.
Adaptar-se às condições locais
Os sistemas silvipastoris podem satisfazer às necessidades dos agricultores, dando mais ênfase à madeira ou à produção
animal. Algumas empresas paraguaias se concentram na produção de madeira e plantam florestas mais densas. Já
alguns produtores de leite do Brasil, têm como objetivo aperfeiçoar a produção de leite, deixando mais espaço entre as
árvores para que recebam mais luz, mantendo bons níveis de sombra para o gado.

Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
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