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SUGESTÕESDE TAXAS MÍNIMAS'DE SEMEADURA PARA A
FORMAÇÃO DE PASTAGENS
FranciscoH. Dübbemde Souza1
Uma causa freqüente de insucessona formação de pastagensé o plantio de
quantidadesinsuficientesde sementes.A boa regulagemdo equipamentode plantio
garanteque a quantidadecertade sementessejaplantada.Essaquantidade,chamadade
taxa de semeadura,varia de acordocom o tipo de capim e o lote de sementes.Sugestões
de taxasadequadasde semeadura(kg de sementes/hectare)
sãomostradasna Tabela 1.
Tanto a compradas sementesquantoo cálculo da taxa adequadade semeaduradevem
ser baseadosno valor cultural (VC, em percentagem)da sementea ser plantada.Esse
valor resulta da análise da sementeem laboratório e representaa percentagemde
sementespurasviáveis contidano lote de sementes.Obtém-seo VC multiplicando-sea
percentagemde pureza pela percentagemde germinação,e dividindo-se por 100 o
resultadoobtido.
Tabela1. Sugestõesde taxasMÍNIMAS de semeadura
para algumasgramíneas
forrageiras,a serem
plantadasentrenovembroe janeiro (Brasil Central),em áreasde solo
preparado.
Capim

Taxa MÍNIMA de semeadural
(kg/ha de SPV1
. .
,
Andropogom
2,80
Brizantão,braquiarão,Marandu
2,80
Braquiária,decumbens,braquiarinha
1,80
Humidícola
2,50
Colonião,Mombaça,Tanzânia
1,80

.

IValores sugeridos com base em observações práticas, que poderão ser alterados em função da
disponibilidade de dados experimentais.
2 kg/ha SPV = Sementes
PurasViáveis, equivalentesao Valor Cultural de 100%,aqui usado
como referência. Para ajustar a taxa de semeadura para lotes comerciais de sementesque não
apresentam 100% VC, faz-se o seguinte cálculo:
Taxa de semeadura =
kg/ha SPV (vide tabela 1) x 100
.
%VC do lote de sementes disponível
O valor resultante corresponde à quantidade mínima de quilogramas do lote de sementes
disponível a ser plantado por hectare.

Quando O equipamentoa ser usado no plantio não permitir regulagem para
quantidadesinferioresa 7 kg - 8 kg de sementes/hectare,
então,areia,fosfato de rocha,
calcário,estercosecoe moído, pó-de-serra,ou cascade arroz podem ser misturadosàs
sementespara aumentaro volume a ser plantado. Fertilizantes,como, por exemplo,
cloreto de potássio, uréia e sulfato de amônia, não podem ser misturados com as
sementes,porque causam sua morte. O superfosfato simples granulado pode ser
misturado,desdeque o plantio ocorrano mesmodia em que a mistura foi preparada.A
profundidade de plantio não deve ultrapassar2 cm no caso do capim-tanzânia,do
capim-mombaçae do capim-andropógome 4 cm, no casodasbraquiárias.
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