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MISTURA DE SEMENTES  BIODIVERSA
PRADOS TEMPORÁRIOS DE SEQUEIRO

INOVAÇÃO NA ROTAÇÃO DE CULTURAS

Características
É uma gama concebida para semear parcelas de rotação 
cultural com cereais.

Considerando que a grande maioria das explorações do sul 
de Portugal praticam sistemas agrícolas associados à 
produção pecuária, ESPECIAL POUSIO constitui uma solução 
eficaz e barata de aumentar a produção.

Razões para semear
Melhora a qualidade e quantidade da erva produzida para 
pastoreio.

Fixa uma importante quantidade de azoto com benefício 
para a cultura seguinte.

Melhora a estrutura do solo e aumenta o teor de matéria 
orgânica.

Maneio do ESPECIAL POUSIO
O pastoreio pode iniciar-se em meados de Novembro/ 
Dezembro, logo que o desenvolvimento das plantas e as 
condições do solo o permitam.

Se o objectivo for manter o prado para o ano seguinte, 
devem retirar-se os animais durante o período de floração.

Assegurar que no final do Verão o pasto seco esteja 
consumido antes das novas chuvas de Outono.

Produção 10 - 27

PB (%)

55 - 75

DMS (%)

0,60 - 1,00

UFL (kg/Ms)

3 - 7

MS (ton)

Época de Sementeira Densid. de Sementeira
(Kg/ha)

Preparação do 
Terreno

Sementeira Adubação de Fundo
(unidades/ha)

Setembro
a Novembro

10 - 15 Terra bem desfeita 
e plana. Profundidade
aconselhada de 10 cm

Profundidade da 
semente: 0,5 a 1 cm

Comp.: Rolo dentado, 
grade de bicos

ou arrojão

Azoto: 20 a 40 N 
Fósforo: 40 a 80 P2O5
Potássio: 40 a 90 K2O

(Adubação mediante resultados da análise de solo)

Gama ESPECIAL POUSIO

Solos neutros
a alcalinos
(arenosos ou

outros grosseiros)

ESPECIAL
POUSIO

AC

ESPECIAL
POUSIO

AR

ESPECIAL
POUSIO

AL

Solos ácidos
a neutros

(franco-arenosos
a franco-argilosos)

Solos neutros
a alcalinos

(argilo-calcáreos)

ESPECIAL
POUSIO
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