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Brasil: uso de feijão guandu na silagem pode reduzir em até 30% os
custos com ração

Foto: Belize, raça Angus em pastagens Marangatú. Por Marangatu Sementes.

Foto: BRS Quênia, novo pasto hibrido da Embrapa.
A utilização do feijão guandu, na produção de silagem utilizada em confinamento de bovinos de corte,
foi uma das recomendações realizadas pela equipe técnica do programa Mais Inovação do Senar/MS –
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com objetivo de proporcionar economia e ganho de peso dos
animais, em uma propriedade localizada no município de Camapuã, Mato Grosso do Sul. A técnica
indicada totalizou já na primeira colheita, 2,3 mil toneladas de silagem produzida em conjunto com
sorgo e forragem, o que pode significar uma economia de até 30% nos custos com compra de ração.
“A silagem é uma tendência estabelecida e utilizada por 90% dos sistemas de confinamento, para
terminação de animais destinados a engorda. Tenho pesquisado a utilização desta leguminosa há
algum tempo e já verifiquei o potencial de rentabilidade na produção de silagem. Outro fator importante
é que este cultivar transfere nitrogênio para o solo, proporcionando uma dupla função: oferecer
nutrição de qualidade e realização de um manejo eficiente do solo, que na região possui característica
predominantemente arenosa”, explica Gilvan Santana Lopes, produtor rural, criador de Brangus.
Uma das principais preocupações de Lopes foi produzir alimentação compatível com a resposta
fisiológica da espécie, uma das mais apreciadas no mercado nacional e internacional, em razão do alto
teor de marmoreamento de gordura existente na carne. “Nossa maior preocupação sempre foi aplicar
as boas práticas agropecuárias para o rebanho. E isso só é possível oferecendo bem-estar animal no
manejo, água e alimentação farta”, afirma.
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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