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Dentro de um sistema de produção diversificado e sustenthvel, podem coexistir 
a agricultura e a pecuiria, com o aproveitamento do potencial de ambas. No 
caso da agricultura, tem-se necessidade da obtençso de palha em quantidade e 
qualidade para viobilizar o Sistema Plantio Direto. Também requer a imediata 
redução dos custos com controle de plantas daninhas, respons8veis hoje por 
cerce de R$ 114,00 por hectare, o que representa 20% do custo variivel. AlBm 
disso, a receita alternativa com a produçso de carne, durante o perlodo de maio 
a setembro, pode contribuir em muito para a viabilização do empreendimento. A 
pecuiria, setor que passa por dificuldades em vista de baixos preços do boi 
gordo, tem na degradação das pastagens e na queda dos hdices de 
produtividede as consequ8ncias da carbncia de recursos para aplicação no setor 
(hoje, cerca de 9 milhões de hectares sofrem esse processo em Mato Grosso 
do Sul). A oferta de forragem de qualidade no perlodo crltico (maio a 
setembro), principalmente no que se refere A protelna bruta, pode reverter taxas 
de crescimento negativas em ganhos de peso e venda em periodos de preço 
mais favorivel. A necessidade de suplementação do rebanho B uma medida 
emergencial e inevithvel Aqueles produtores que objetivam manter seus 
rebanhos ganhando peso e em condições de suportar as intemp6ries que 
ocorrem anualmente antes da estação chuvosa. 

A aveia preta B uma cultura que se presta perfeitamente a fazer.ligaç8o entre 
um tipo de exploração e outro. A possibilidade de mais uma fonte de recursos 
para os agricultores, e de oferta de forragem de qualidade para os pecuaristas, 
propiciada pela aveia como cultura de inverno, h uma das virias alternativas 
oferecidas. Porhm, embora venha h& muito tempo sendo divulgada por virios 
pesquisadores, técnicos e produtores, a aveia preta continua sendo uma cultura 
subutilizada dentro dos sistemas de produç80 da região Centro-Sul do Brasil. 
Em Mato Grosso do Sul, o crescimento da irea de semeadura acompanhou s 
introduçso do Sistema Plantio Direto e a queda da hrea cultivada com trigo, 
alcançando 300 mil hectares em 1994. Hoje, com o incremento da semeadura 
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