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O período de inverno ainda não chegou, mas de acordo
com especialistas, os pecuaristas já devem se preo-
cupar com a suplementação da alimentação do reba-

nho na estação seca. Uma das opções que pode ser iniciada
agora é o plantio do milho safrinha ou de segunda safra. Em
Mato Grosso, de acordo com o último balanço divulgado pelo
Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea),
em meio as oscilações climáticas os produtores de milho têm
aproveitado as brechas nas chuvas para dar continuidade ao
plantio. No levantamento da semana, a área plantada no Esta-
do avançou 7,2 pontos percentuais em relação à última pes-
quisa, concluindo 10% de plantio. A situação atual encontra-
se em 1,9 ponto percentual abaixo do registrado no mesmo pe-
ríodo do ano anterior. Nesta semana a região do Estado mais
avançada no plantio foi o Médio-Norte. O destaque vai para
Sorriso e Sinop, ambos com 18% de sua área dedicada à cultu-
ra já plantada.

Na avaliação do pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste
José, Ricardo Pezzopane, o plantio pode ser feito até meados
de março. Isso porque, como o milho safrinha é colhido mais
cedo e a temperatura nessa época do ano começa a baixar em
relação à primavera e ao verão, o produtor deve plantar culti-
vares diferentes das culturas normais de milho. Para pesquisa-
dor, o milho de segunda safra é uma boa oportunidade para o

primeiro semestre porque é mais uma safra disponível para o
pecuarista. O produto pode ser utilizado em grão ou como sila-
gem na alimentação dos animais já que o milho produz a me-
lhor silagem para o gado. 

Conforme o pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, An-
dré Pedroso, o grão tem qualidade superior, melhor digestibili-
dade e maior valor nutritivo. Contudo, ele alerta para alguns
cuidados. O produtor deve saber que a qualidade da silagem de-
penderá da qualidade da lavoura de milho. Se a plantação é mal
cuidada, o custo da silagem aumenta já que no processo de fer-
mentação ocorrem mais perdas e a produtividade é menor. O
ponto de corte é outro aspecto a ser observado. Para o milho
safrinha esse ponto é atingido geralmente em 90 dias. Segundo
o pesquisador, o grão deve estar metade leitoso e metade duro,
o ideal para a silagem. Após o corte o produtor deve encher o si-
lo o mais rápido possível, compactar bem e cobrir com lona ade-
quada.

Contudo, a silagem de milho também exige maquinário ade-
quado, no mínimo dois tratores. Se o produtor precisar diminuir
os custos e riscos, pode ser mais vantajoso optar pela cana-de-
açúcar in natura ou pela silagem de cana. Apesar de ter qualida-
de inferior, o custo é menor e a produtividade por área é maior.
De acordo com Pedroso, a cana in natura é o volumoso mais ba-
rato, representando cerca de 50% do custo da silagem de milho.
Já a silagem de cana é 20% mais barata que a de milho. En-
quanto a silagem de cana tem produtividade média de 30 a 40
toneladas por hectare, a de milho é de 12 a 15 toneladas. 

Seminário

Na semana de 18 a 22 de fevereiro o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar-MT), em parceria com os Sindicatos Rurais
e a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato),
promove o Seminário Novo Código Florestal Qual o impacto para o
produtor rural, com o objetivo de debater com a classe produtora de
Mato Grosso as mudanças aprovadas pela nova legislação ambiental do
país. Ao todo serão realizados 9 seminários nas regionais do Senar (São
José dos Quatro Marcos, Campo Novo do Parecis, Juína, Colíder,
Querência, Barra do Garças, Rondonópolis, Cuiabá e Sinop). 

Congresso
Acontece de 19 a 21 de fevereiro o 36º Congresso Paulista de

Fitopatologia. O evento é uma promoção da Associação Paulista de
Fitopatologia (APF) e do Instituto Biológico. A APF com o apoio das
Instituições de Pesquisa e Universidades do Estado de São Paulo promovem
esse congresso anualmente e tem por objetivo reunir, além dos
fitopatologistas das áreas de ensino e pesquisa, técnicos da extensão rural,
estudantes de graduação e pós-graduação, bem como empresas de vários
segmentos da cadeia produtiva, ligadas à área de doenças de plantas.
Informações: (19) 3014-0148 e (19) 3243-0396.

Exposição

De 08 a 15 de março
Cuiabá recebe a Exposição
Internacional de Nelore de
Mato Grosso (Expoinel), no
Parque de Exposições. O
evento é realizado pela
Associação dos Criadores de
Nelore de Mato Grosso.
Informações: 3624-0182
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Com um dos laboratórios mais avançados do país em con-
trole de qualidade e com equipamentos de última gera-
ção, a CRV Lagoa está promovendo o curso Melhora-

mento Genético Animal (MGA). Trata-se de uma realização do En-
sino Avançado CRV Lagoa em parceria com o Paint, programa de
melhoramento genético para bovinos de corte da Central. As ins-
crições já estão abertas para a próxima edição, que será realiza-
da na sede da empresa, em Sertãozinho (SP), no período de 04 a
06 de março. Na ocasião, produtores, profissionais da área, estu-
dantes, graduados na área de Ciências Agrárias (nos cursos de
Agronomia, Veterinária e Zootecnia) e biólogos formam o público-
alvo do treinamento que visa proporcionar aos participantes o
aperfeiçoamento de conceitos teóricos e práticos de melhora-
mento genético animal na área de bovinos de corte.

Serão abordados de forma teórica e prática conceitos de me-
lhoramento genético animal, critérios de seleção, interpretações
de sumários, avaliações visuais, sistemas de acasalamentos e
avaliação prática de CPMU (Conformação, Precocidade, Muscu-
latura e Umbigo). O número de vagas é limitado e as inscrições
podem ser feitas pelo site www.crvlagoa.com.br, pelo e-mail en-
sinoavancado@crvlagoa.com.br ou pelo fone (16) 2105-2218. O
valor do investimento, que inclui material didático, almoço e des-
locamento até a fazenda para a realização da parte prática, é de
R$ 680 e pode ser dividido em duas parcelas no cartão Visa ou
Master. Parceiros do programa Paint têm direito a desconto e pa-
gam R$ 350.

Instalada em Sertãozinho, região nordeste do Estado de São
Paulo, a CRV Lagoa, há 40 anos no mercado, é controlada desde
1998 pela CRV, empresa internacional de melhoramento genéti-
co, dirigida por holandeses e belgas. Uma das líderes do mercado
mundial de genética bovina, a CRV comercializa mais de 10 mi-
lhões de doses de sêmen por ano em todo mundo. Já a CRV Lagoa
comercializa mais de 3 milhões de doses por ano. A CRV desen-
volve um programa de melhoramento genético que testa 330 tou-
ros Holandeses por ano. Seus animais representam o que há de
melhor em genética disponível, possuindo provas confiáveis e que
atendem perfeitamente as necessidades dos produtores.

Na CRV Lagoa, estão cerca de 130 reprodutores de diferen-
tes raças de corte e leite, representando o que de melhor existe
no Brasil em valor zootécnico, tratados com todo o cuidado ne-
cessário para a correta e permanente produção de sêmen. A Cen-
tral coloca à disposição dos criadores sêmen importado da Holan-
da, EUA, Nova Zelândia e outros países. Também é disponibiliza-
do sêmen de ovinos e caprinos, através de parceria com a Top in
Life, central instalada em Jaboticabal (SP). Toda essa qualidade
possibilita à CRV Lagoa ter um programa de exportação, visando
atender o mercado externo para sêmen de raças zebuínas, princi-
palmente Nelore e Gir Leiteiro. Participa também do Brazilian
Cattle Genetics, consórcio formado pela ABCZ e empresas de
melhoramento genético para conquistar novos mercados. Em
2003, a Central protagonizou uma ação inédita: pela primeira vez
na história da pecuária brasileira uma empresa nacional exportou
sêmen para a Europa, no caso a Suíça. (Com Assessoria)
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