
PLANTE
CORRETAMENTE
Este material tem a finalidade de auxiliá-lo na escolha 
do melhor método de plantio de acordo com a 
realidade da sua propriedade. O plantio deve ser feito 
de forma correta e eficiente para evitar o desperdício 
das sementes e maximizar a produtividade.

Transporte: transporte as sementes protegidas da umidade e do calor 
excessivo.

Armazenamento: o armazenamento correto das sementes forrageiras 
é de extrema importância em função da longevidade e qualidade das 
sementes. Armazéns com pouca ventilação, quentes e úmidos não 
devem ser utilizados para o armazenamento de sementes.

TIPOS DE PLANTIO

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO
DE SEMENTES:

CUIDADOS ESPECIAIS
COM AS SEMENTES:

quando receber suas sementes, faça o teste de germinação.
Assim você estará comprovando a qualidade das sementes.NÃO SE ESQUEÇA!

N U N C A  A R M A Z E N A R  J U N T O  C O M  D E F E N S I V O S  A G R í C O L A S .

Local com boa ventilação;

Piso impermeabilizado;

Organizar as pilhas de sacos sobre estrados de 10 cm
e afastadas 50 cm das paredes;

Utilizar técnica de empilhamento para evitar tombamento de pilhas;

Limpeza e inspeção periódica;

Controle de insetos e roedores.

Plantio a lanço: Depois de arar e gradear com niveladora,
o plantio pode ser feito usando o distribuidor de sementes.

Plantio em linha: Pode ser realizado com plantadeiras de sistema de disco
ou semeadoras com sistema de rotor, nesta modalidade de plantio as sementes
são distribuídas de maneira mais uniforme no que se refere a profundidade de plantio.

Semeadura Aérea: Quando não incorporado é tratada como um plantio de risco, devido aos ataques 
de insetos, pássaros e exposição a altas temperaturas. Recomenda-se sempre usar 50 – 80% a mais 
de sementes para diminuir estes riscos. ATENÇÃO quanto ao fator de deriva na semeadura.

Máquina manual: Ideal para lugares de dif ícil acesso.

RECOMENDAÇÃO
DE CONDIÇÕES
IDEAIS
TEMPERATURA
20º
UMIDADE
50%



Realizar a analise e correção do solo. O calcário deve ser aplicado 3 meses antes do plantio;

Realizar práticas conservacionistas como terraços a fim de evitar erosões;

Fazer um bom preparo do solo: deixe-o bem destorroado, nivelado e sem sulcos;

Após realizar um bom preparo de solo, é preciso deixar o solo descansar por um período,
para que ocorra a fermentação do material orgânico na superf ície. Depois é só nivelar e plantar.

PREPARO DO SOLO:

Após a normalização da estação das chuvas, com temperatura mais alta,
é o momento ideal para o plantio;

Verificar com antecedência se as máquinas a serem utilizadas no plantio 
estão em boas condições, a fim de evitar o desperdício de sementes;

Adubar de acordo com a análise do solo. Nunca misture as sementes
com adubos nitrogenados e potássicos, pois podem queimar
o embrião das sementes.

Profundidade ideal para espécies de Panicum maximum é de 2 cm
e para as Brachiarias é de 4 cm.

A incorporação da semente deverá ser realizada com grade niveladora fechada podendo 
sof rer alterações de abertura de acordo com a textura do solo ou cultura anterior. A utilização 
do rolo compactador não dispensa a utilização de grade niveladora, esta operação aumenta a 
superf ície de contato com o solo acelerando o processo de absorção de agua e germinação 
da semente. A utilização do rolo compactador em solos de textura argilosa pode trazer 
problemas no estabelecimento das forrageiras, este problema ocorre de acordo com a 
porcentagem de argila no solo.

Em casos de plantios onde não ocorre a incorporação seja aéreo ou com semeadoras a lanço, 
recomenda-se utilizar de 50 – 80% a mais de sementes, como se trata de um plantio de risco, 
o aumento do volume de sementes na taxa de semeadura tendem a aumentar as chances de 
estabelecimento.

Após o preparo do solo, não respeitar o período de descanso, já que o material em 
composição ocasiona superaquecimento e queima radicular;

Utilizar a dosagem de sementes abaixo do recomendado;

Uso de máquinas inadequadas que podem provocar má distribuição ou danos às sementes;

Enterrio muito profundo;

Enterrio superficial, não permitindo a incorporação de sementes;

Plantio em solo molhado, seguido de longo período de sol;

Ataques de insetos (lagartas, gafanhotos, cupins e formigas);

Ataques de aves e roedores.

PLANTIO:

FATORES QUE PODEM
COMPROMETER O PLANTIO:


