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A estacionalidade da produ«ao de forragem deterrnina uma acentuada flutua«ao na ofertade alimentos
ao longo do ano, e a principallirnita«ao no desempenho da pecuaria de leite e corte na regiao Meio- Norte do
Brasil.
o cultivo de forrageiras para corte (capineira) constitui uma das alternativas propostas para aumentar a
oferta de alimentos para 0 rebanho na entressafra.
Dentre as especies forrageiras recomendadas para corte, a mais usada e 0 capim-elefante nas suas
diferentes cultivares (Napier, Cameron, Mineirao, Roxo, etc). Esta forrageira impressiona por seu porte
avantajado e elevada produ«ao de fitomassa, produzindo ate 80 toneIadas de materia secaJhaJano. 0 nivel de
produtividade de forragem depende do solo, da cultivar e do manejo (aduba«ao, irriga«ao e numero de cortes).
Atualmente ja se utiliza essa forrageira na forma de pastejo direto, especialmente para as vacas em lacta«ao,
reduzindo-se os custos com alimenta«ao do rebanho, combustivel e mao-de-obra.
A explora«ao eficiente de umacapineira ou de uma pastagem de capim-elefante requer do produtoruma
visao da cultura como uma atividade de valor econornico, requerendo alguns cuidados especiais para que sejam
obtidos altos rendimentos de forragem.

Na implanta«ao de uma capineira ou de uma pastagem de capim-eIefante, recomenda-se escolher areas
planas com pequena decIividade e bem drenadas. 0 capim-elefante nao suporta solos encharcados
ou inundados por periodos longos. 0local de plantio deve ficar proximo ao estabulo, a fim de reduzir
o custo com transporte da forragem e do esterco, ou facilitar 0 deslocamento das vacas em lacta«ao para
o pasto, quando a area for destinada ao pastejo.
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Nas operavoes convencionais depreparo do solo, como aravao egradagem, devem ser observados
os cuidados rotineiros. Antes daaravao, fazer coleta de solo para analise quimica da sua fertilidade. Em areas
pouco declivadas, 0 preparo do solo eo plantio devem serfeitos em curva de myel, evitando a erosao. 0 preparo
do solo deve serrealizado por ocasiao das primeiras chuvas e 0 plantio, logo ap6s. Quando a area for destinada
para capineira, 0 plantio deve ser realizado em suIcos espavados de 70 cm; quando destinada ao pastejo, 0
espavamento recomendado entre suIco e de 50 cm, com uma profundidade de 25 a 30 cm.
A correvao do solo e adubavao de fundavao, ou seja, aquela que se faz no plantio, devem obedecer as
recomendavoes contidas na analise do solo. Periodicamente, e necessario realizar adubavoes de manutenvao,
para manter 0 equilibrio entre os varios elementos do solo, proporcionando assim uma aha produvao de
forragem.
A aplicavao diaria de esterco fresco it capineira, e uma boa pratica. Esse sistema dispensa 0 uso de
esterqueira, reduzindo as perdas por volatilizavao e lixiviavao que ocorrem corn 0 esterco armazenado
inadequadamente. Essa praticainduz a limpeza diana do estabulo, melhorando as condivoes de higiene do local
e, consequentemente, reduzindo os riscos de doenvas no rebanho. A quantidade de esterco a ser aplicada
depende da disponibilidade, geralmente recomenda-se de 20 a 30 toneladas/ha.

Proceder ao plantio, utilizando-se colmos inteiros distribuidos nos suIcos, sempre dois a dois, no sistema
pe com ponta (a ponta de uma planta junta ao pe da outra planta). Esse metodo e eficiente no estabelecimento
de umacapineira ou pastagem. E importante que, ap6s a distribuivao das mudas (colmos), estas sejam cortadas
corn urn facao em pedavos 50 a 80 cm de comprimento para estimular a brotavao do maior nfunero possivel
degemas.
A maioria das variedades de capim-elefante quando bem manejadas apresenta aha produtividade. A
variedade escolhida deve ser adaptada it regiao e ter disponibilidade de mudas. Deve ser recomendada por
tecnicos e produtores da regiao quetenham experiencia corn a cuhura. As mudas devem ser provenientes de
plantas corn tres a quatro meses de idade. Plantas velhas originam perfilhos fracos, enquanto plantas novas
produzem gemas com baixa capacidade de gerrninavao e corn elevado teor de agua, apodrecendo com
facilidade.
Para se implantar 1 ha de capim-elefante e necessario tres a quatro toneladas de mudas e, ern media, 1
ha produz mudas para 0 plantio de seis a oito ha.
As capinas devem serfeitas quando necessario, para manter aarealimpa. Quando se faz urnborn preparo
de solo, adubavao adequada, utiliza-se mudas de boa qualidade e faz-se plantio correto, nao ha necessidade
detratos culturais. 0 crescimento rapido da planta facilitaa coberturado solo, nao permitindo 0 desenvolvirnento
de plantas invasoras. Vma capineira que perrnite 0 aparecimento de invasoras indica urn erro de manejo, de
espavamento, de adubavao ou de qualidade das mudas.

A obtenvao de forragem de boa qualidade pode ser conseguida adotando-se urn manejo correto da
capineira. Recomenda-se que 0 capim-elefante seja utilizado durante a estavao chuvosa, atraves de corte ou
pastejo. 0 importante e nao perder forragem e quando 0 material destina-se a corte, recomenda-se que seja
efetuado pr6ximo ao final das chuvas, para que possa ocorrer boas rebrotas com elevada produvao de massa
verde, para serutilizada no periodo seco.
Cortar 0 capim sempre rente ao solo, pois facilita os cortes seguintes e perrnite que a totalidade das
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brota<;5es sejam oriundas da base e, consequentemente,
mais vigorosas. A capineira deve ser cortada
quando 0 capim oferecer maior quantidade de materia seca e nutrientes por unidade de area. Em termos
medios, isso ocorre quando 0 capim-elefante atinge uma altura de 1,80 m ou 60 dias apos 0 ultimo corte.
o deficit de umidade no solo e urn dos fatores limitantes ao crescimento das forrageiras. Airriga<;ao
pro move 0 crescimento das plantas na epoca secae proporciona aumento da produ<;ao de forragem durante
o periodo de escassez das chuvas, favorecendo a utiliza<;ao do capim-elefante 0 ana todo, tanto na forma de
capineira como de pastejo.
excesso de forragem no periodo das aguas tern limitado 0 usa do capim-elefante nesta epoca. Essa
situa<;ao, pode ser melhorada atraves da utiliza<;ao desse excesso de forragem para produ<;ao de silagem ou
usando como pastejo. N a forma de silagem, recomenda-semisturar
20% de millio, sorgo ou cana-de a<;ucar
ao capim, para me1horar a qualidade da silagem. Deve-se ensilar capim com boa qualidade, recomendandose 0 pre-murchamento,
por aproximadamente seis horas.
Dentre os varios tipos de silo destaca-se 0 tipo trincheira eo de superficie, com destaque para 0
silo de superficietipo "cincho", que e feito utilizando-se uma forma circular de ferro com diametro de 3 me
altura de 0,50 m. 0 bolo deveter altura de 1,5 m, equivalente a 6.000 kg de silagem.

o

Por desconhecimento ou tradi<;ao, formou-se entre grande parte dos produtores aopiniao de que 0
capim-elefante nao suportava pastejo e, portanto, so poderia ser utilizado para corte.
o capim-elefante pode serutilizado para pastejo direto, como qualquer outra graminea forrageira,
com resultados iguais ou superiores amaioria delas.
Quando utilizado na forma de pastejo, 0 capim-elefante exige urn manejo diferente das demais
gramineas.
recomendado a sua utiliza<;ao naforma de pastejo rotativo, com divisao da area em piquetes,
com periodo curto de utiliza<;ao (urn a seis dias) e urn periodo de descanso em tome de 30 a 45 dias. Quando
utilizado desta forma, recomenda-se 0 seguinte criterio para defini<;ao da area e do numero de piquetes
utilizados:

E

Dias de descan<;o

N° de vacas em produ<;ao
Area total

= ----------

N° de Piquetes

+1

= --------

Taxa de lota<;ao (vacas/ha)

o capim-elefante

nao suporta pastejo continuo. Quando utilizado dessa forma, 0 pasto degrada e
desaparece dentro de pouco tempo. Euma forrageira de elevada produ<;ao e elevado valor nutritivo, portanto,
deve ser cultivada em solos de boa fertilidade, destinando-se essa pastagem aos me1hores animais da fazenda,
de preferencia as vacas em lacta<;ao.
Para vacas em lacta<;ao, 0 periodo de permanencia em cada piquete nao deve ultrapassar tres dias,
e para animais em crescimento, recomenda-se ate seis dias de ocupa<;ao.
Apos60 dias do plantio, recomenda-sefazerum
pastejo deuniforrniza<;ao seguido deumaro<;agem,
com afinalidade de aumentar 0 difunetro da touceira e conferir umamaior cobertura do solo pelaforrageira.
pastejo pode ser iniciado aproximadamente
60 dias apos 0 ro<;o dos piquetes ou quando as
plantas atingirem altura de 1,60 a 1,80 m.
Como na regiao Meio- Norte 0 periodo de estiagem corresponde a seis meses,
aproximadamente,
e importante 0 uso de irriga<;ao nessa epoca, pois 0 capim-elefante responde
satisfatoriamente a essa pratica cultural.
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