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Consórcio capim-leguminosa aumenta produção em ILP
Um experimento pioneiro
realizado pela Embrapa
Agrossilvipastoril em
parceria com a
Universidade Federal do
Mato Grosso (UFMT) quer
trazer uma nova opção
para os adeptos da
integração-lavourapecuária (ILP). Além do
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tradicional plantio de
capim após a soja, para
produzir o boi safrinha, os
p e s q u i s a d o r e s
introduziram em uma área
de 160 hectares da
Fazenda Gravataí, em
Itiquira, MT, o cultivo de
outras leguminosas. Em
consórcio com braquiárias
brizantha (Piatã,
Paiaguás), ruziziensis e
um Panicum (Tamani), Foto: cultivo de pastos integrados com florestas para extração de madeira. Por Marangatu Sementes.
foram plantados por duas
safras na fazenda o feijão-caupi e o feijão-guandu. Casamento esse que vem dando certo, segundo o
professor Edicarlos Damacena de Souza, da UFMT.
Integração - O manejo da área segue um ciclo. “Plantamos a soja em outubro e entramos com a
gramínea a lanço e a semeadura do caupi ou guandu em fevereiro, depois da colheita da soja”, diz
Damacena. O espaçamento usado tanto para o feijão caupi quanto para o guandu é de 45 centímetros
entre linhas e a incorporação das sementes à palhada se faz por meio de um correntão. “Acoplado atrás
da semeadora, o correntão vem e não revolve o solo”, explica o pesquisador. A ideia é que tudo seja
feito em plantio direto. O pasto, que se forma na sequência, não é adubado e os animais entram na área
quando a altura do capim é de, em média, 80 centímetros.
A produtividade na fazenda tem sido muito superior quando comparado aos cultivos de gramíneas sem
leguminosas.
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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