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Aconservação do excesso de forragem para
suprir as necessidades de alimentação dos
animais nos meses de escassez é
fundamental para a manutenção de um
programa sustentado de produção animal.
Com a paulatina substituição dos sistemas
extensivos de produção de leite ou carne por
sistemas intensivos, baseados na
maximizaçãodaexpressão dopotencial
genético dos bovinos, observa-se uma
crescente demanda por silagem de boa
qualidade.

Acultura de sorgo tem sido utilizada no
processodeensilagem, por sua facilidade de
cultivo, altosrendimentos, tolerância à seca,
capacidade deexplorar grande volume de
solo, por apresentar um sistema radicular
abundante e profundo, pela possibilidade de
se cultivar a rebrota, com produção que
pode atingir até 60% do primeirocorte,
quando submetido a manejo adequado e

especialmente pela qualidade da silagem
produzida, sem necessidade de aditivo para
estimular a fermentação.
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A variabilidade genética para características
nutricionais, nesta espécie, tem permitido
um eficiente trabalho de melhoramento, com
o desenvolvimento de híbridos modernos de
altovalornutritivo, que proporcionam alto
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desempenho animal, semelhante ao obtido
com silagem de bons híbridos demilho.O
sorgoBRS610éumhíbridoforrageiro
desenvolvido pela Embrapa Milho e Sorgopara
atender a crescente demanda dos produtores
por maior eficiência na alimentação de
bovinos, especializado parao fornecimento de
forragem de alta qualidade, para ensilagem.
Pela sua estabilidade de produção, alta
resistência a estiagem, alta qualidade de
forragem com baixo custo de produção e alto
potencial de produção de massa verde ( acima
de 45 t/ha), o cultivo dessehíbridotem se
expandidonoBrasil. Adaptadoparaprodução

deforragemem diversossistemas de
produção, apresenta porte alto (em torno de
2,50 metros), ciclo de 90 a 100 dias (ponto
degrãosleitosos/pastosos, ideal para
ensilagem),possuicolmossecos, com
excelente padrão fermentativo, alta
porcentagemdegrãosnamassa,conferindo
silagemdealtadigestibilidade (cerca de 60%
DIVMS), alto teor proteíco (médiade8%de
proteína bruta). Outra característica importante
doBRS610éaresistênciaaoacamamento,o
que confere altas produtividades demassa,
comumcustodeproduçãosignificativamente
reduzido

Informações Técnicas

*Asreaçõesdessehíbridoàsdoençasestãosujeitasamudançasemfunçãodepossíveisalteraçõesna

predominânciade raçasdeseusagentescausais.

Comunicado
Técnico,102

Comitêde
Publicações

Presidente:
Secretário-Executivo:
Membros:

JamiltonPereiradosSantos
PauloCésarMagalhães

CamilodeLélisTeixeiradeAndrade,Cláudia
TeixeiraGuimarães,CarlosRobertoCasela,JoséCarlos
CruzeMárcioAntônioRezendeMonteiro

Exemplaresdestaediçãopodemseradquiridosna:

CaixaPostal151
35701-970 SeteLagoas,MG

(31)3779-1000
(31) 3779-1088

sac@cnpms.embrapa.br

EmbrapaMilhoeSorgo
Endereço:

Fone:
Fax:
E-mail:

1ªedição
1ªimpressão(2004):200exemplares

Expediente CommuniqueMEEditoração:
Ministério da Agricultura
PecuáriaeAbastecimento


