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MIX II e III

MISTURA DE SEMENTES BIODIVERSA PARA PRADOS
TEMPORÁRIOS MULTI-CORTE
(PASTOREIO E/OU FORRAGEM)
ALTA PRODUÇÃO
& QUALIDADE DURANTE TODO O ANO

Maneio do MIX II e III
1º ano
O primeiro corte* (pastoreio ou mecânico) feito 2 a 3 meses
após a sementeira, permite melhorar a homogeneidade do
prado e fazer o controlo de infestantes, favorecendo a sua
composição florística.

2º ano e seguintes
O repouso invernal (ou redução de carga animal), entre
meados de Novembro a Fevereiro, aumenta a produção de
erva.

Características
Concebida exclusivamente para zonas mais frescas e húmidas e bacias leiteiras do Norte da Península Ibérica.
MIX II - mistura bianual exclusivamente para corte (feno,
silagem ou distribuição em verde).

Entre Março e Outubro podem fazer-se cortes com intervalos de 2 a 3 meses para silagem ou feno de alta qualidade. O aumento da frequência de corte ajuda a estimular o
prado e a melhorar o controlo de infestantes.

MIX III - mistura com duração de 3 a 4 anos para utilização
mista para corte e/ou pastoreio. Suporta pastoreios intensos.

Razões para semear
Elevada produção de erva durante todo o ano.
Rica em energia, proteína e alta digestibilidade, reduzindo
os custos da alimentação à base de concentrados.
Fixa azoto atmosférico - Redução nos custos de adubação
azotada.

*Onde o desenvolvimento de vegetação campestre se justifique

A melhor solução para produção de forragem para corte
entre 2 e 4 anos.
Rápido crescimento inicial.

Gama MIX II e III

Complementaridade da produção nas diferentes estações
do ano.

MIX
II

Alimentação de qualidade durante vários anos.

(feno, silagem
ou distribuição
em verde)

MIX
III

Produção

Mistura bienal
exclusiva
para corte

PB (%)

DMS (%)

UFL (kg/Ms)

MS (ton)

15 - 23

60 - 75

0,80 - 1,00

12 - 22

Mistura para
3 a 4 anos.
Utilização em
corte e/ou
pastoreio
intenso

Época de Sementeira

Densid. de Sementeira
(Kg/ha)

Preparação do
Terreno

Sementeira

Adubação de Fundo
(unidades/ha)

Adub. de Cobertura
(unidades/ha)

Fevereiro
a Abril

30 - 40

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 90 P2O5
Potássio: 40 a 90 K2O

Azoto: 20 a 40 N
Novembro a Fevereiro/
Março/ Junho/ Julho

Setembro
a Outubro

(Adubação mediante resultados da análise de solo)

