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     CATÁLOGO 

   MISTURAS 
FORRAGEIRAS 



A produção de gado integra uma conti-

nuidade, desde o trabalho do solo até á 

alimentação animal, passando pela er-

va. Como fruto da nossa experiência no 

campo das plantas Forrageiras, temos a 

ambição de contribuir  para o melhora-

mento das soluções fornecidas aos agri-

cultores e criadores de gado, apresen-

tando este novo catálogo de Forragei-

ras. 

Pretendemos oferecer as mais distingui-

das variedades para que se obtenham 

os melhores resultados produtivos eco-

nómicos nas explorações e por isso tra-

balhamos com espécies Gramíneas, 

Leguminosas, Crucíferas, etc. 

Dado que as exigências e as condições 

agrícolas são muito diversas, é impor-

tante dispor da maior gama , em ampli-

tude e qualidade, assim cmo do conhe-

cimento das diferentes variedades. Este 

catálogo contém variedades que obte-

mos, produzimos e processamos e ou-

tras escolhidas segundo os melhores 

resultados da nossa experimentação. 

Da mesma forma, este catálogo também 

oferece soluções no campo da cobertura 

vegetal e revegetação. 

Outro aspeto importante para o estabe-

lecimento de um prado são as combina-

ções das diferentes espécies e varieda-

des, ou seja, as misturas. Neste aspeto 

recordamos que dispomos de um catálo-

go de misturas Forrageiras com uma 

grande gama de misturas preparadas 

para todo o tipo de necessidades. 

                                                                                                                     

A produção de gado integra uma conti-

nuidade, desde o trabalho do solo até  à 

alimentação animal, passando pela er-

va. Como fruto da nossa experiência no 

campo das plantas Forrageiras, temos a 

ambição de contribuir  para o melhora-

mento das soluções fornecidas aos agri-

cultores e criadores de gado, apresen-

tando este novo catálogo de Forragei-

ras. 

Pretendemos oferecer as mais distingui-

das variedades para que se obtenham 

os melhores resultados produtivos eco-

nómicos nas explorações e, por isso 

trabalhamos com espécies Gramíneas, 

Leguminosas, Crucíferas, etc. 

Dado que as exigências e as condições 

agrícolas são muito diversas, é impor-

tante dispor da melhor gama , em ampli-

tude e qualidade, assim como do conhe-

cimento das diferentes variedades. Este 

catálogo contém variedades que obte-

mos, produzimos e processamos e ou-

tras escolhidas segundo os melhores 

resultados da nossa experimentação. 

Da mesma forma, este catálogo oferece, 

também, soluções no campo da cobertu-

ra vegetal e revegetação. 

Outro aspeto muito importante para o 

estabelecimento de um prado são as 

combinações das diferentes espécies e 

variedades, ou seja, as misturas. Neste 

aspeto recordamos que dispomos de um 

catálogo de misturas Forrageiras com 

uma grande gama de misturas prepara-

das para todo o tipo de necessidades. 



                                                                                                                     

                              MISTURA                        PERENIDADE         USO                          TIPO 

SPEEDYLMIX 
 

 

 

 

Mega anual corte sequeiro húmido/fresco 

Maxicortes anual corte sequeiro húmido/fresco 

Proteínas anual pastoreio/corte sequeiro húmido/fresco 

Easy anual pastoreio/corte sequeiro húmido/fresco 

Plus anual pastoreio/corte sequeiro húmido/fresco 

Precoce anual pastoreio/corte sequeiro húmido/fresco 

PLURIMIX 
 

 

Intensivo perene pastoreio sequeiro húmido/fresco 

Rotacional perene pastoreio/corte sequeiro húmido/fresco 

Gramíneas perene pastoreio/corte sequeiro húmido/fresco 

Hydro perene pastoreio/corte sequeiro húmido/fresco 

Ácido perene pastoreio/corte regadio/sequeiro húmido 

Alcalino perene pastoreio/corte regadio/sequeiro húmido 

Cavalos perene pastoreio/corte regadio/sequeiro húmido 

REGMIX 
 

SECMIX 
 

Ácido perene pastoreio/corte sequeiro  

Alcalino perene pastoreio/corte sequeiro  

    



                                                                                                                     

Perenidade: prados anuais. 
…………………………………………………………………………………………………………  
Características: a família SPEEDYLMIX engloba diferen-
tes combinações de variedades de gramíneas e de legumi-
nosas para a otimização de diferentes usos. 
 
Compostas por espécies de estabelecimento rápido, estas 
misturas anuais têm um início de produção precoce devido 
à sua rápida implantação e crescimento. Produzem um ali-
mento completo rico em energia e proteína. 
Adaptadas a áreas de sequeiro fresco, sequeiro húmido e 
regadio. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Época de sementeira: outono. 
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Perenidade: prados plurianuais. 
……………………………………………………………………………………………………… 

Características: o grupo de formulações forrageiras 
PLURIMIX para prados plurianuais está adaptado a condi-
ções de sequeiro húmido e semi húmido. Contudo tam-
bém se comporta bem em regadio. 
……………………………………………………………………………………………………… 

Época de sementeira: primavera ou outono.0 



                                                                                                                     



                                                                                                                     

Perenidade: prados plurianuais. 
…………………………………………………………………………………………………… 

Características: as formulações REGMIX são misturas 
para a produção de forragem cultivadas em áreas de 
verões temperados e quentes e em regime de regadio. 
…………………………………………………………………………………………………… 

Época de sementeira: primavera ou outono.0 



                                                                                                                     



                                                                                                                     

Perenidade: prados permanentes. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Características: as fórmulas SECMIX são mais adapta-
das a áreas com tradição em pastoreio extensivo, em se-
queiro com clima extremo e pluviometria estival escas-
sa. A combinação de espécies anuais de auto sementeira 
e as suas equilibradas proporções asseguram uma grande 
duração do prado. Devido às suas misturas criteriosamen-
te estudadas, feitas com variedades adaptadas a cada 
zona, os cultivos oferecem melhoria notável da produção 
em relação aos prados naturais. 
………………………………………………………………………………………………………. 

Época de sementeira: outono. 
………………………………………………………………………………………………………. 

Manuseamento: 
Primeiro ano: sementeira em setembro-outubro. En-
quanto está em plântulas não pastorear. Uma vez implan-
tado aplicar um pastoreio curto e intenso: os trevos e ou-
tras leguminosas componentes estão muito bem adapta-
dos a este tratamento e assim contariam o desenvolvimen-
to de adventícias (Poa annua, Agrostis, Hordeum…), que 
são pouco nutritivas e que fazem muita concorrência às 
leguminosas. Deixar florescer e frutificar abundantemente 
para que as leguminosas anuais de auto sementeira pos-
sam produzir um abundante banco de sementes. Pastorear 
intensivamente a forragem seca, até deixar o solo com a 
terra desnuda, muita semente cairá ao chão, o que facilita-
rá a germinação e implantação. As chuvas de outono irão 
favorecer a germinação de um novo prado produtivo para o 
ano seguinte. 
 
Anos seguintes: repetir o mesmo processo com a dife-
rença de que se poderão fazer pastoreios de intensidade 
moderada no inverno e primavera. O gado pode pastar a 
forragem até ao início da floração, deixando às plantas a 
possibilidade de produzir semente. Pastorear completa-
mente a forragem seca. 
 
Há que deixar a semente espigar ou granar para assegurar 
a sua continuidade. 
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