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Azevém – uma ótima opção de volumoso para vacas de leite na
época seca do ano

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

Foto: Pastagens de azevém em Viçosa – MG. Por Marangatu Sementes.
No agronegócio leite, maior rentabilidade é alcançada com aumento do volume diário de leite, tanto nas águas
quanto na seca, o que propicia redução dos custos de produção.
É oportuno mencionar, que somente a alimentação de vacas leiteiras pode representar 50 a 70% dos custos
totais de produção.
A Nova Zelândia é considerada o país mais eficiente do mundo no que se refere à produção de leite em pasto,
justamente pelo uso correto e estratégico das pastagens. O grande “pulo do gato” dos produtores de leite
neozelandeses foi o uso do Azevém. O Azevém é uma gramínea de clima temperado, e no caso da Nova
Zelândia, o consórcio com trevo-branco (leguminosa) resultou em aumento considerável da produção de leite
daquele país, com um dos menores custos de produção do mundo.
No Brasil o seu uso tem se intensificado cada vez mais. Inclusive nas regiões sudeste.
Como qualquer outra planta forrageira, o Azevém requer umidade no solo para germinar e produzir forragem em
quantidade e qualidade, portanto, deve ser cultivado com uso de irrigação ou em locais com inverno chuvoso. O
plantio deve ser realizado, preferencialmente, nos meses de março-abril, sendo que a temperatura ótima para
pleno desenvolvimento da planta é de 18 a 23 oC.
Para a sobressemeadura do Azevém é recomendável que se faça o rebaixamento da pastagem, por meio de
pastejo pesado, e havendo necessidade, de roçada mecânica da forragem original.
A MARANGATÚ SEMENTES já disponibiliza no mercado sementes de Azevém de “alta qualidade”, o que
garante estabelecimento pleno da forragem, resultando em pastagens livres de invasoras e altamente
produtivas. Procure um distribuidor MARANGATÚ mais próximo e mãos à obra!
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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