
1CEREAIS DE INVERNO. AVEIA

Catálogo de
Culturas Extensivas

CEREAIS DE INVERNO

LEGUMINOSAS GRÃO

CULTURAS DE PRIMAVERA-VERÃO

OLEAGINOSAS E INDUSTRIAIS

SEMENTES FORRAGEIRAS

MISTURAS FORRAGEIRAS



CEREAIS DE INVERNO. AVEIA2



No ano de 1802 iniciamos as nossas atividades no mundo 
da produção de sementes agrícolas. Hoje, passados 
mais de 2 séculos, é um orgulho apresentar o novo 
CATÁLOGO DE CULTURAS EXTENSIVAS. Atualmente 
somos uma empresa obtentora, conservadora, produtora, 
selecionadora e comercializadora da grande maioria de 
espécies de culturas extensivas:

Temos um plano de investigação 
e desenvolvimento num grande 
conjunto de espécies como são: 
luzerna, ervilhacas, ervilhas, 
feijão, girassol, forrageiras e 
misturas pratenses, etc. Sempre 
mantendo o foco nos planos 
clássicos de melhoramento em 
cereais de inverno e primavera.

1. OBTENÇÃO

4. PRODUÇÃO
Entregamos as sementes técnicas aos nossos agricultores-
multiplicadores, que são verdadeiros parceiros, para a 
produção de sementes certificadas. Para isso, contamos 
com uma extensa e bem preparada equipa técnica que 
acompanha e aconselha permanentemente. As produções 
são realizadas nos mais distintos pontos do território 
nacional, bem como noutros países da União Europeia. 
Dessa forma asseguramos o abastecimento de semente, 
no caso de possíveis problemas climatológicos, e levamos 
rentabilidade aos nossos agricultores. 

2. CONSERVAÇÃO
Todos os anos desenvolvemos 
com o máximo rigor técnico, o 
programa de conservação das 
nossas variedades, desde as 
primeiras gerações G´s até às 
categorias de multiplicação pré-
base e base. Essa conservação 
é realizada maioritariamente 
nas nossas instalações de 
Bell.lloc (perto de Lérida), em 
propriedades próprias.

Anualmente realizamos centenas 
de ensaios comparativos com 
as variedades existentes no 
mercado para assegurar que 
detemos variedades líderes ao 
nível produtivo. Realizamos 
esses ensaios na nossa estação 
experimental de Bell•lloc como 
em diversas localizações da 
bacia mediterrânica. Desta 
forma colocamos no mercado as 
variedades mais adaptadas às 
distintas condições edafoclimáticas 
do nosso território.

3. ENSAIOS
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PLANT BREEDER RIGHTS
Este logotipo identifica 
as variedades que são 
propriedade intelectual das 
Semillas Batlle.

6. EMBALAGEM E 
ARMAZENAMENTO

Atualmente somos uma empresa referente 
e líderes na grande maioria das espécies 
que comercializamos. Estamos presentes 
em todo o território da Península 
Ibérica, bem como em diversos países 
Europeus e países terceiros de diversos 
continentes. Temos também contratos de 
transferência tecnológica com países da 
bacia mediterrânica, como são os casos de 
Marrocos, Grécia, Portugal, Itália e Chipre.

8. MERCADO

5. RECEPÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
Rececionamos as colheitas numa cadeia de silos de enorme 
capacidade. Nessa entrada de semente é assegurado 
um rigoroso controlo varietal, bem como análises de 
germinação e pureza. Uma vez passado este primeiro 
controlo, procedemos ao processamento e seleção, 
adequando o equipamento disponível às espécies em 
causa. Dispomos de equipamentos modernos e de elevado 
rendimento, que processam, calibram e tratam a semente 
de acordo com os requisitos de qualidade para a espécie. 
Máquinas selecionadoras colorimétricas, asseguram a 
elevada qualidade e confiança.

7. REDE COMERCIAL
Dispomos de uma equipa comercial, com capacidade e experiência 
técnica, por toda a Península Ibérica, que asseguram proximidade, 
conhecimento e assessoramento na venda:

Uma vez selecionada a semente, é embalada 
em sacos ou big bags, esperando o momento 
da venda. Dispomos de um software de última 
geração, que garante a rastreabilidade da 
semente, da conservação até ao produto 
final. Desta forma, mediante o número do 
lote, conhecemos de forma rigorosa a sua 
procedência e outros dados adicionais, que 
se podem constatar nos rigorosos talhões de 
“post control” de cada lote.
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A AVEIA SATIVA é um dos cereais mais interessantes para as 
nossas condições edafoclimáticas e edáficas pela sua excelente 
adaptação. Além do seu uso para grão, uma das características da 
aveia é o seu potencial como cereal forrageiro. Os portes elevados 
de algumas das variedades, com folhas abundantes e finas, 
posicionam-na como um bom cereal para alimentação animal. A 
sua excelente resistência à seca e a sua capacidade de afilhamento, 
garantem excelentes rendimentos mesmo nas condições mais 
difíceis. A aveia pode também ser aproveitada para misturas 
forrageiras em consociação com leguminosas como a ervilhaca, 
ervilha, e outras leguminosas anuais.

· Elevado potencial 
forrageiro

· Elevada rusticidade

· Grande capacidade de 
adaptação

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

35-60 gramas De meados de outubro
a meados de janeiro 100-150 Kg/ha

Aveia sativa Avena sativa

• Ciclo médio a tardio
• Grão branco
• Aptidão forrageira
• Altura: 1,50 a 1,90 m
• Folha muito larga

Forridena 

• Ciclo médio
• Grão branco
• Dupla aptidão: forrageira e grão
• Altura: 1,50 m
• Panícula compacta

• Ciclo médio
• Grão vermelho
• Dupla aptidão: forrageira e grão
• Altura: 1,20 a 1,30 m

Prevision

• Ciclo precoce
• Grão branco
• Dupla aptidão: grão e forragem
• Altura: 1,20 a 1,40 m
• Caule fino

• Ciclo ultra precoce
• Dupla aptidão: grão vermelho e forragem
• Semente muito grande para a espécie 

(PMS de 50 a 60 gramas)
• Altura: 1,20 a 1,40 m
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Kbira
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M77
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Rapidena
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· Semente de grão pequeno

· Baixa dose de sementeira

· Para produções de 
forragem com elevado 

teor energético e elevado 
rendimento

Aveia strigosa 

A AVEIA STRIGOSA é a alternativa agronómica mais recente à aveia 
sativa, muito interessante para as condições edafoclimáticas da 
Península Ibérica pela sua excelente adaptação. É uma espécie 
que se destaca pela sua aptidão forrageiras, porte elevado e 
capacidade de rebrote. A aveia strigosa pode aproveitar-se em 
extreme, ou consociada com leguminosas anuais como a ervilhaca, 
ervilhas ou trevos anuais, em misturas forrageiras.

Avena strigosa

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

15-40 gramas De meados de outubro
a meados de janeiro 50-60 Kg/ha

• Ciclo semi precoce
• Aptidão forrageira
• Altura: 1,20 a 1,50 m
• Caule fino

• Ciclo médio-tardio
• Aptidão forrageira
• Altura: 1,20 a 1,50 m
• Caule fino 

Panache

Saia 6
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PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

30-50 gramas De meados de outubro a fevereiro 140-220 Kg/ha

Cevada

A CEVADA é um cereal muito rústico e adaptável, com uma 
ampla gama de utilizações. Aproveita-se principalmente para a 
alimentação animal, também para a indústria (cerveja e licores) e 
para a alimentação humana. Pode ainda ser utilizada para forragem 
em verde e a sua palha é muito apetecível para os animais.

· Elevadas produções

· Extraordinária 
adaptabilidade

· Alta rusticidade

Hordeum vulgare
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• Ciclo médio-precoce
• Elevada qualidade para malte
• Alternatividade elevada
• “Flexi-malt quality”

Fatima

• Ciclo médio-precoce
• Elevada qualidade para malte
• Alternatividade elevada

Streif

2 CEVADA DÍSTICA

Dentro das cevadas, são as mais produtivas e as mais semeadas, utilizadas principalmente para 
produção de malta e rações.

• Ciclo médio
• Elevada qualidade para malte
• Alternatividade elevada

Rubiana
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• Ciclo médio
• Aptidão para grão (ração)
• Alternatividade baixa

CIB 333
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6 CEVADA HEXÁSTICA

Dentro das cevadas, são as mais rústicas, utilizadas principalmente para produção rações ou forragem. 
As nossas variedades são geralmente adequadas para sementeiras de Outono-Inverno.

• Ciclo muito precoce (das mais precoces do mercado)
• Ideal para segundas colheitas
• Dupla aptidão: forragem e grão
• Variedade muito rústica

Doblona
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• Ciclo medio
• Variedade com grande capacidade de 

afilhamento
• Dupla aptidão: forragem e grão
• Porte elevado e grande resistência à 

acama

Doña Pepa
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• Ciclo medio
• Espiga com a arista modificada, que 

favorece a ingestão animal
• Aptidão forrageira
• Elevado valor nutritivo

Mochina 5
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CEVADAS SAUDÁVEIS

São a nova geração de cevadas desenvolvidas pelas Semillas Batlle, para ajudar no desenvolvimento e 
criação de alimentos saudáveis para a alimentação humana. Apresentam elevado conteúdo em Beta-
glucanos (8 a 10 %), antioxidantes, fenóis, etc.

• Cevada hexástica
• Ciclo médio-tardio
• Semente sem casca
• Cor esverdeada

Rajapani
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• Cevada dística
• Ciclo médio
• Amido tipo “waxy”
• Elevadíssimo potencial produtivo

Kamalamai
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• Cevada dística
• Ciclo médio
• Semente sem casca
• Amido tipo “waxy”

Annapurna
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O TRIGO MOLE é o cereal que mais se comercializa no mundo. 
O seu uso está muito generalizado, desde o fabrico de farinhas 
para panificação, bolachas, biscoitos ou pastéis, ou também para 
rações animais. Nas Semillas Batlle trabalhamos para colocar à 
disposição do mercado variedades que satisfaçam as necessidades 
da indústria e agricultores, melhorando tanto a produtividade 
como a qualidade das soluções do mercado. Todos estes fatores, 
tendo sempre em consideração a resistência a doenças, com o fim 
de minimizar o uso de fitossanitários, garantindo o respeito pelo 
meio ambiente e reduzindo os custos para o agricultor.

Trigo mole Triticum aestivum

· É a base da alimentação 
Europeia

· Farinhas com uma 
múltiplas finalidades

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

30-50 gramas Depende do ciclo 200-250 Kg/ha
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• Ciclo médio-tardio. Aristado
• Bom potencial de produção 
• Trigo de força equilibrado. 
• W: 300-325, P: 70-80, L: 100-110, P/L : 0.6
• Alternatividade média-baixa

Bologna

• Ciclo médio. Aristado
• Elevadíssima produção de grão
• Muito boa sanidade à septoriose e ferrugem
• Alternatividade média

Tribat

• Ciclo médio-precoce. Aristado. Grão 
branco

• Elevadíssima produção de grão 
• Boa sanidade à septoriose e ferrugem
• Alternatividade média-alta

• Ciclo médio-tardio. Aristado
• Elevada produção de grão 
• Trigo de força equilibrado. W: 340-400, 

P: 70-80, L: 100-110, P/L : 0.6
• Alternatividade média-baixa

Rebelde

• Ciclo médio-tardio. Aristado
• Produção extraordinária
• Extraordinária sanidade geral
• Alternatividade média-baixa

Denicius

• Ciclo muito precoce. Aristado
• Elevada produtividade 
• Muito boa sanidade geral
• Alternatividade muito alta

• Ciclo precoce. Mocho. Grão branco
• Elevada produtividade
• Muito boa sanidade geral
• Alternatividade alta
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O8TH2162
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Kilopondio
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Resulton
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PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

45-55 gramas De meados de outubro
a meados de dezembro 180-260 Kg/ha

As variedades de TRIGOS DUROS das Semillas Batlle estão 
especialmente adaptadas ao nosso clima mediterrâneo e são 
idealmente utilizadas para a produção de sêmolas e massas. Os 
nossos trigos duros apresentam um elevado valor acrescentado 
para o industrial e para o agricultor. De sanidade excecional, 
permitem produtividades muito elevadas e estáveis.

Trigo duro Triticum durum

· Elevada qualidade para 
a produção de sêmolas e 

massas:

Proteína alta
Bom índice de cor

Elevada vitreosidade

21CEREAIS DE INVERNO. TRIGO

• Ciclo muito precoce, alternatividade alta
• Nível de primeira qualidade de sêmola, barbas castanho claro
• Vitreosidade muito alta e cor do grão excelente
• Conteúdo proteico elevado, grupo de qualidade IGC: 112

Boniduro

• Ciclo médio-precoce, alternatividade alta
• Elevada produtividade, barbas castanha escuras
• Vitreosidade média-alta e cor do grão muito boa
• Conteúdo proteico médio-alto, grupo de qualidade IGC: 100

Arcobaleno

• Ciclo médio, alternatividade média-alta
• Elevada produtividade, barbas negras
• Vitreosidade alta e cor do grão muito boa
• Conteúdo proteico muito alto, grupo de 

qualidade IGC: 106

• Ciclo precoce, alternatividade alta
• Elevada produtividade, barbas castanhas
• Vitreosidade muito alta e excelente cor 

do grão
• Conteúdo proteico muito alto, grupo de 

qualidade IGC: 108

P
B
R

P
B
R

Trimulato
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Grador

P
B
R



CEREAIS DE INVERNO. TRIGO22

ESPELTA é uma espécie da família dos trigos cultivada há milhares 
de anos, de maior rusticidade e resistência a doenças. Apesar de 
ser menos produtivo que um trigo convencional, o seu interesse 
centra-se na sua rentabilidade elevada por uma grande procura 
da indústria de panificação e as suas caraterísticas extraordinárias 
para uma alimentação mais saudável.

Espelta Triticum espelta

· Farinha de excelente 
qualidade

· Possui todos os 
aminoácidos essenciais, 

incluindo a lisina

· Elevado teor de fibra 
solúvel, vitaminas e 

minerais

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

35-50 gramas Dependo do ciclo 180-220 Kg/ha
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• Ciclo médio-precoce
• Elevada produtividade
• Excelente qualidade para panificação
• Alternatividade alta

Benedetto
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O TRITICALE é uma espécie resultante do cruzamento entre o 
trigo e o centeio. Caracteriza-se por deter as melhores qualidades 
de ambas. Por um lado, apresenta grande vigor, folhas grandes 
e espessas, que lhe conferem boa aptidão forrageiras, por outro 
lado, produz espigas de grande longitude, boa fertilidade e bom 
enchimento do grão, e possibilidade de excelente rentabilidade. A 
sua excelente rusticidade e adaptação permitem um rendimento 
estável ao longo do tempo.

Triticale Triticosecale

· Produção precoce de 
forragem

· Rusticidade

· Adaptação a distintas 
condições de solo

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

40-60 gramas De meados de outubro 
a meados de janeiro 220-240 Kg/ha

• Ciclo muito precoce
• Aptidão forragem e grão 
• Elevado potencial forrageiro
• Altura média de 1,6 a 1,8 m

Forricale
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• Ciclo ultra precoce
• Aptidão grão e forragem
• Elevadíssima produção de grão
• Altura média de 0,9 a 1,2 m

• Ciclo médio
• Aptidão forragem e grão 
• Alta produção de grão
• Altura média de 1,4 a 1,5 m

Zuhat
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• Ciclo médio-precoce
• Aptidão forragem e grão 
• Elevado potencial forrageiro
• Altura média de 1,4 a 1,5 m

Tarrega
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• Ciclo precoce
• Aptidão forragem e grão 
• Elevado potencial forrageiro
• Altura média de 1,5 a 1,7 m

Tritano
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Titania
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Centeio Secale cereale

O CENTEIO é um dos cereais que mais está a crescer desde o seu 
aparecimento ao desenvolvimento de híbridos de nova geração 
e também pelo maior interesse da indústria de panificação. 
Estes híbridos detêm excelente vigor, elevado alinhamento, alta 
rusticidade e boa resistência a doenças.

· Baixa dose de sementeira

· Excelente sanidade geral

· Excelente adaptação a 
solos pobres

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

35-55 gramas De final de setembro
a princípio de novembro

160-180 kg/ha e 2 doses/ha 
para híbridos
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• Centeio híbrido de ciclo médio
• Elevado rendimento de grão e forragem
• Farinha de excelente qualidade
• Boa capacidade de afilhamento
• 140-200 sementes/m2, dependendo da data de sementeira

Stannos F1

• Centeio de ciclo médio-precoce
• Bom rendimento de grão e forragem
• Recomendado para misturas com leguminosas
• Bom afilhamento

Petkus
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A ERVILHACA SATIVA é uma leguminosa anual de sementeira de 
Outono, ou nalguns casos muito pontuais durante a Primavera. 
É utilizada principalmente para corte final, produzindo forragem 
abundante e de boa qualidade. Também é semeada em 
consociação com cereais, como o triticale e aveia. Adaptada 
a todos os tipos de solos e climas, desde zonas semiáridas, 
a húmidas ou em regadio. De estabelecimento inicial lento, 
demonstra todo o seu potencial na Primavera quando as 
temperaturas aumentam e ajudam no seu crescimento.

· A ervilhaca sativa é 
recomendada em relação à 
vilosa em zonas mais secas

· Pode semear-se no Verão 
depois de um cereal para 
obtenção de forragem no 

princípio do Inverno

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

65-85 gramas De setembro a novembro 80-120 Kg/ha

Ervilhaca sativa Vicia sativa

• Ciclo médio
• Elevada produção de forragem e 

grão
• Peso de mil sementes médio-baixo

• Ciclo médio
• Elevada produção de forragem e grão
• Peso de mil sementes médio

Maxivesa

• Ciclo muito precoce
• Elevada produção de grão e forragem
• Peso de mil sementes médio-alto

• Ciclo precoce
• Elevada produção de grão e 

forragem
• Peso de mil sementes médio
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Prontivesa
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Gravesa 81
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Urgelba
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A ERVILHACA VILLOSA é uma leguminosa anual, também 
conhecida como a ervilhaca forrageira da Cerdaña (região da 
Catalunha junto ao Pirenéus), que produz uma planta muito 
vigorosa e produtiva. Floresce em cachos. É muito resistente ao 
frio, e é muito exigente em humidade. Produz uma forragem de 
excelente qualidade. Excelente adaptação a sequeiros húmidos, ao 
frio  e locais com Primaveras longas.

· Recomendada para zonas 
de Invernos frios, onde as 

Primaveras sejam mais 
longas e húmidas.

· Para produção superior de 
matéria seca de forragem 
de qualidade, e menores 

de grão

Ervilhaca villosa Vicia villosa

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

30-45 gramas De setembro a novembro 50-60 Kg/ha

• Ciclo precoce
• Elevadíssima produção de forragem
• Peso de mil sementes médio-baixo
• Elevada resistência a geadas

Villota
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• Ciclo médio
• Elevadíssima produção de forragem
• Peso de mil sementes médio-baixo
• Elevada resistência a geadas

Villana
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A ERVILHA é uma leguminosa proteaginosa cuja cultura 
se encontra mais disseminada no Norte da Europa. As 
proteaginosas são de especial importância na União Europeia 
devido ao déficit de proteína vegetal, e esse facto tem-se 
demonstrado na PAC. O programa de melhoramento genético 
nas Semillas Batlle, tem sido desenvolvido também em 
colaboração com outras entidades, como é o ITACYL, que 
tem permitido apresentar ervilhas que se encontram bem 
adaptadas às condições agronómicas da Península Ibérica, 
também tendo em conta o ciclo e tolerância à seca.

· É recomendável esperar 
por sementeiras mais 
tardias para evitar a 

concorrência de infestantes 
e algum possível problema 

sanitário

· Espécie que requer solos 
bem drenados e ligeiros

Ervilha Pisum sativum

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

160-250 gramas De outubro a fevereiro, dependendo 
da variedade 150-225 Kg/ha
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• Ciclo precoce
• Elevadíssima produção de grão
• Peso de mil sementes alto 

(20-220 gramas)
• Altura média

• Ciclo precoce
• Elevadíssima produção de grão
• Peso de mil sementes alto 

(210-250 gramas)
• Altura média-baixa

• Ciclo médio-precoce
• Elevada produção de forragem
• Peso de mil sementes médio-baixo 

(160-170 gramas)
• Altura elevada

• Ciclo médio-precoce
• Elevada produção de grão e forragem
• Peso de mil sementes médio-baixo 

(160-180 gramas)
• Altura média alta

Forrimax

• Ciclo médio, flor violeta
• Elevadíssima produção de forragem
• Peso de mil sementes médio-baixo (150-180 gramas)
• Altura elevada
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Chicarron
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· Pode semear-se em solos 
pesados, onde outras 
leguminosas não se 

desenvolvem

· Elevada produção de 
proteína por ha

LEGUMINOSAS GRÃO. FAVETA 36

Faveta

As variedades de FAVETA obtidas pelo programa de seleção das 
Semillas Batlle são o resultado de um processo de investigação 
realizado durante muitos anos com o apoio do Instituto Estatal 
Espanhol do CSIC. Distinguem-se pela sua grande produtividade, 
igualando a rentabilidade do trigo em muitos casos, além de que 
apresentam um elevado conteúdo em proteína. Encontram-se 
perfeitamente adaptadas à mecanização e apresentam bastante 
resistência ao frio. Planta que produz muito bem em solo francos e 
franco argilosos, solos nos quais a maioria das proteoginosas têm 
dificuldade em desenvolver-se. Pode utilizar-se para a produção de 
grão para rações e como forrageira, que geralmente tem como destino 
adubação verde. É uma alternativa ideal para rotações, porque deixa 
no solo azoto disponível pela forte fixação (entre 60 e 120 unidades).

Vicia faba minor

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

450-700 gramas Final de outubro a meados de janeiro 150-200 Kg/ha
de acordo com a variedade

• Ciclo médio-precoce
• Elevada produção de grão
• Peso de mil sementes baixo
• Excelente sanidade geral

• Ciclo precoce
• Resistente ao “Orobanche spp.”
• Elevada produção de grão
• Peso de mil sementes médio-alto

Prothabon 101
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• Ciclo médio-precoce
• Elevada produção de grão
• Peso de mil sementes baixo
• Excelente sanidade geral

Prothabat 69
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• Ciclo médio
• Elevada produção de grão
• Peso de mil sementes baixo
• Nível de proteína elevada

Vitabón
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Rutabón
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· Espécie muito bem 
adaptada a solos pobres e 

zonas áridas

· Apresenta resistência 
elevada às baixas 

temperaturas, permitindo 
sementeiras em zonas onde 

o frio não permite outras 
leguminosas como as 

ervilhas

LEGUMINOSAS GRÃO. VICIA ERVILHA 38

A VICIA ERVILHA é uma das leguminosas tradicionalmente 
semeadas na bacia mediterrânica pela sua rusticidade e a sua 
boa adaptação às condições edafoclimáticas da Península 
Ibérica. Como todas as leguminosas, a sua principal característica 
é a fixação de azoto atmosférico resultante da simbiose com 
rhizobium, favorecendo as culturas posteriores, geralmente os 
cereais. Em Espanha é uma espécie cultivada fundamentalmente 
nas regiões sul de Aragão e em  Castilha La Mancha. Tem potencial 
de crescimento em Portugal. Da mesma forma que ocorre 
com as ervilhas, favetas e ervilhacas, a sua superfície cultivada 
tem crescido pela necessidade de proteína vegetal pela UE e o 
consequente incentivo da sua sementeira pela PAC.

Vicia ervilha Vicia ervilia

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

30-40 gramas De outubro a princípios de dezembro 100-150 Kg/ha

39LEGUMINOSAS GRÃO. VICIA ERVILHA 

• Ciclo médio
• Grão de cor amarelado
• Flor branca
• Boa produção em condições de sequeiro

Hully



LEGUMINOSAS GRÃO. GRÃO DE BICO 40

Grão de bico Cicer arietinum

O GRÃO DE BICO é uma espécie leguminosa muito bem adaptada 
à bacia mediterrânea, com grande alternatividade quanto 
à época de sementeira e cuja procura se tem incrementado 
nos últimos tempos como alternativa à proteína animal para 
consumo humano. 

· Planta rústica

· Bem adaptada a solos 
arejados e bem drenados 

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

250-500 gramas
De novembro a janeiro em zonas 

quentes e de janeiro a fevereiro em 
zonas frias

100 Kg/ha

41LEGUMINOSAS GRÃO. GRÃO DE BICO 

• Ciclo médio-precoce
• Grão de tamanho médio-pequeno
• Elevado potencial de produção
• Excelente sanidade geral. Resistente a fungos

Garpedro

• Ciclo médio-precoce
• Grão de tamanho médio-pequeno
• Elevado potencial de produção
• Excelente sanidade geral. Resistente a fungos

Badil
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LEGUMINOSAS GRÃO. TREMOÇO42

O TREMOÇO é um género que se destaca pelo seu elevado 
conteúdo em proteína. Um dos principais aspetos que lhe confere 
interesse na Península Ibérica, é a sua excelente adaptação a 
solos ácidos, habituais na zona oeste. Compreende diversas 
espécies, todas elas cultivadas em todo o mundo para a 
alimentação humana e animal (algumas variedades apresentam 
por exemplo um alto conteúdo em carotenos muito interessantes 
para rações), além de que também se utiliza em diversos 
processos industriais.

Tremoço Lupinus albus - Lupinus angustifolius

· Planta utilizada para 
recuperação de solos 

florestais, com baixo nível 
de matéria orgânica e nos 
quais exista a necessidade 

de reduzir e/ou eliminar 
arbustivas e infestantes 

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

190-380 gramas De finais de outubro  
a meados de dezembro 100-150 Kg/ha

43LEGUMINOSAS GRÃO. TREMOÇO

Tremoço

DESCRIÇÃO
• Grande capacidade de fixação de azoto 

atmosférico

• Porte ereto com 90 a 120 cm

CARATERÍSTICAS
• Bem adaptada a solos ácidos a neutros.
• Requerem boas condições de drenagem.
• Plantas precursoras de fertilidade e muito 

rústicas.
• Elevada rusticidade.

VARIEDADES
• RUMBO BAER: flor branca (albus)
• LILA BAER: flor violeta (angustifolius)
• AZURO: flor violeta (angustifolius)
• DALBOR: flor violeta (angustifolius)
• KARO: flor violeta (angustifolius)



LEGUMINOSAS GRÃO. TREMOCILHA 44

Tremocilha Lupinus luteus

A TREMOCILHA é uma planta precursora de fertilidade que 
se destaca pela sua rusticidade e elevado conteúdo em 
proteína. Outro dos aspetos que lhe confere muito interesse no 
mediterrâneo, é a sua adaptação a solos ácidos e com baixo nível 
de matéria orgânica. Espécie tradicional do ecossistema montado.

· Planta utilizada para 
recuperação de solos 

florestais e de baixo nível 
em matéria orgânica. Muito 

adequada para combater 
infestantes e arbustivas 

nefastas

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

70-200 gramas De finais de outubro
a meados de dezembro 70-120 Kg/ha

45LEGUMINOSAS GRÃO. TREMOCILHA 

Tremocilha

CARATERÍSTICAS
• Bem adaptadas a solos pobres, com pH ácidos a 

neutro.
• Requer boas condições de drenagem.
• Plantas precursoras de fertilidade e muito rústica.

VARIEDADES
• MISTER: Ciclo precoce
• BARYT: Ciclo precoce
• COMÚN: Ciclo médio-tardio

DESCRIÇÃO
• Grande capacidade de fixação de azoto 

atmosférico

• Porte ereto com 90 a 120 cm



SORGO FORRAGEIRO

ERVA DO SUDÃO

SORGO GRÃO

Culturas de 
Primavera-
Verão

03



CULTURAS DE PRIMAVERA-VERÃO. SORGO FORRAGEIRO48 49CULTURAS DE PRIMAVERA-VERÃO. SORGO FORRAGEIRO

O SORGO é uma espécie que possui uma grande versatilidade 
de usos e de adaptação a diferentes condições de solo, clima e 
utilização agronómica. Para alcançar o aproveitamento máximo 
das suas potencialidades, teremos de conhecer as características 
dos diferentes tipos. Além da classificação seguinte, existem tipos 
intermédios como são por exemplo os destinados para duplo uso: 
grão e forragem.
O SORGO FORRAGEIRO, compreende variedades destinadas à 
produção de forragem selecionadas por uma grande massa foliar, 
de elevada digestibilidade. Existem também variedades destinadas 
para produção de biomassa para e a indústria energética.

Sorgo forrageiro

· Menores necessidades 
hídricas que o milho

· Mais rústico que o milho, e 
em sequeiros frescos pode 
competir na produção de 

matéria seca

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

25-35 gramas De abril a maio com a temperatura do 
ar superior a 10ºC 20-30 Kg/ha

• Sorghum bicolor X Sorghum bicolor
• Insuperável produção de biomassa  

(25 a 30 t/ha de matéria seca)
• Porte à floração de 3 a 4 metros
• Variedade fotosensitiva: não espiga  

até chegar o outono

Monster

• Sorghum bicolor X Sorghum sudanense
• Muito precoce e elevada produtividade
• Elevada capacidade de rebrote, caule 

fino e folha média
• 2 a 4 cortes, dependendo da época de 

sementeira
• Produtividade de 18 a 20 t/ha de 

matéria seca

Nutrihoney

• Sorghum bicolor
• Elevada adaptabilidade e rusticidade
• Resistente à escassez de água
• Forragem equilibrada em energia e 

proteína
• Silagem de elevado potencial

• F1 Sorghum bicolor X Sorghum 
sudanense

• O sorgo com erva do sudão líder em 
produção

• De folha larga, caule médio e porte 
elevado (até 3 metros)

• 1 a 2 cortes. Produtividade 20 a 25 t/
ha de matéria seca

Latte

Forrigrano

P
B
R



CULTURAS DE PRIMAVERA-VERÃO. ERVA DO SUDÃO50

A ERVA DO SUDÃO é uma espécie que possui uma grande 
rusticidade, versatilidade de usos e adaptação a diferentes 
condições de solo e clima. Apresenta caule fino e elevada 
capacidade de rebrote. Adequada para sistemas extensivos, 
incluindo aqueles que dispõem de pouca água. O baixo nível 
de ácido cianídrico confere possibilidade de pastoreio nas fases 
mais juvenis da planta, desde que planta esteja bem nutrida e 
hidratada.

Erva do Sudão Sorghum sudanense

· Elevada rusticidade

· Elevada capacidade de 
rebrote

· Baixo nível de ácido 
cianídrico

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

10-15 gramas A partir de abril com a temperatura do 
ar superior a 10ºC 25 Kg/ha

51CULTURAS DE PRIMAVERA-VERÃO. ERVA DO SUDÃO

• Elevadíssima capacidade de rebrote
• Excelente adaptabilidade e rusticidade
• Forragem de caule e folha finas
• Ideal para pastoreio direto

Piper



CULTURAS DE PRIMAVERA-VERÃO. SORGO GRÃO52

Sorgo grão 

O SORGO é uma espécie que possui uma grande versatilidade 
de usos e de adaptação a diferentes condições de solo, clima e 
utilização agronómica. Para alcançar o aproveitamento máximo 
das suas potencialidades, teremos de conhecer as características 
dos diferentes tipos. 
O SORGO GRÃO, tem como principal uso a produção de energia 
para sistemas pecuários intensivos. Existem também variedades 
deste tipo destinadas à alimentação humana, especial o grão de 
cor branca.

· Cereal de grão com baixas 
necessidades hídricas

· Elevada rusticidade

· Espécie tolerante a solos 
salinos

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

25-30 gramas A partir de abril com temperaturas  
do ar superior a 10ºC

300-350 mil
sementes/ha

Sorghum bicolor

53CULTURAS DE PRIMAVERA-VERÃO. SORGO GRÃO

• Grão vermelho claro, sem taninos
• Híbrido simples de ciclo curto
• Produção precoce, adequada para 

segundas colheitas
• Boa resistência a períodos de seca

Sweet Susana

• Grão branco, para consumo humano e 
forrageiro. Híbrido simples

• Elevada produção de grão
• Planta vigorosa

Express DSM 3-410

Tonkawa

• Grão vermelho, sem taninos
• Híbrido simples de ciclo médio
• Excelente sanidade geral

• Ciclo médio
• Grão rosado
• Alta produção e rusticidade

Diamond DSM 40-920

• Grão vermelho, sem taninos
• Híbrido simples de ciclo médio-

precoce
• Elevada produção em todos os 

ambientes
• Excelente sanidade geral

Ruby
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OLEAGINOSAS E INDUSTRIAIS. GIRASSOL56 57OLEAGINOSAS E INDUSTRIAIS. GIRASSOL

· Excelente opção para 
rotação com cereais

· Cultura sustentável com o 
meio ambiente

Girassol

Semillas Batlle apresenta uma ampla gama de variedades para 
satisfazer as necessidades de qualquer agricultor. Resistência ao 
“Orobanche spp.” e tolerância ao míldio são de vital importância 
para o produtor, já que podem colocar em risco o seu benefício 
económico. As nossas variedades têm esse fator em conta 
e ajudam a proteger a cultura com a incorporação dessas 
resistências. Apresentamos no nosso catálogo variedades com 
óleo linoleico ou alto oleico, para que haja possibilidade de 
eleição em função das suas preferências ou necessidades. Bem 
como variedades resistentes aos principais grupos de herbicidas 
existentes atualmente no mercado.

Helianthus annuus

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

60-100 gramas De finais de fevereiro
a finais de junho

60.000-90.000
sementes/ha

• Linoleico
• Ciclo curto, Orobanche spp. F + Míldio
• Resistente às sulfonilureias
• Alto rendimiento e rusticidade

Seguiriya
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HÍBRIDOS

• Linoleico
• Ciclo curto
• Orobanche spp. F + Míldio
• Máxima % de óleo com médias 

superiores a 54%

Bonasol JMR
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• Clearfield Alto Oleico
• Ciclo muito curto
• Orobanche spp. F + Míldio
• Rápida evolução da floração até à seca

Clarasol CL
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• Linoleico
• Ciclo curto
• Orobanche spp. F + Míldio
• Ideal para terrenos férteis, com alta 

produção e bom teor em óleo

Buleria
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• Linoleico
• Ciclo curto
• Orobanche spp. F + Míldio

Petenera
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TIPO SULFO
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NÃO HÍBRIDO

Peredovick é uma variedade “povoação” não híbrida, que tem resistido muito tempo no mercado, pela 
sua alta rusticidade e adaptação em condições marginais. Planta muito adequada para explorações de 
caça, polinizadores de abelhas, misturas forrageiras ou outros destinos agrícolas.

• Linoleico
• Elevada adaptabilidade a diferentes condições agronómicas
• Conteúdo em óleo de 40 a 45%
• Ciclo médio-tardio à floração e médio na maturação

Peredovick

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

60-100 gramas Finais de fevereiro
a finais de junho 4-7 kg/ha



OLEAGINOSAS E INDUSTRIAIS. COLZA60

· Excelente opção para 
rotação com cereais

· Planta melhoradora do 
solo

Colza

A COLZA é uma oleaginosa da família das brássicas que representa 
70% das oleaginosas a nível europeu, e que em Espanha 
quadruplicou a sua produção nos últimos anos. É uma cultura 
de interesse crescente pela sua elevada rentabilidade, baixo 
custo de produção e que requer pouca utilização de produtos 
fitossanitários. Encontra-se perfeitamente adaptada às condições 
edafoclimáticas de todas as zonas interiores da Península Ibérica. A 
colza possui uma raiz pivotante que melhora a estrutura do solo e 
por isso apresenta grandes benefícios na rotação de culturas. Esta 
mesma raiz permite um aproveitamento de água e nutrientes em 
zonas que outras culturas não são capazes de atingir.

Brassica napus

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

3-5 gramas Final outubro a meados
de fevereiro

3-9 kg/ha nas linhas puras
e 750.000-900.000 sementes/ha

nas linhas híbridas

61OLEAGINOSAS E INDUSTRIAIS. COLZA

• Variedade híbrida
• Ciclo médio
• Variedade de inverno

Shreck

• Alternatividade elevada para sementeiras 
tardias

• Ciclo curto
• Boa rusticidade rendimento elevado

• Híbrida clearfield
• Ciclo médio
• Variedade de inverno

Trust Cl

• Colza convencional
• Ciclo médio
• Variedade de inverno

Valle de Oro
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· Requer solos ligeiros a 
francos

· É imprescindível uma 
boa inoculação com a 

bactéria “Bardyrhizobium 
japonicum”

· Preferível rega por 
aspersão

OLEAGINOSAS E INDUSTRIAIS. SOJA62

A SOJA, espécie de extraordinária importância a nível mundial, 
pode proporcionar aos nossos agricultores outra cultura 
de primavera/verão para rentabilização das explorações 
agrícolas. Assegurar a última geração de variedades inoculadas 
com o rhizobium adequado, é garantir o sucesso da cultura. 
Apresentamos variedades que não são geneticamente 
modificadas, com características mais adequadas tanto para 
produção de bebida de soja como para alimentação animal.

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

150-220 gramas De abril a maio 40-50 sementes/m2

Soja Glycine max

63OLEAGINOSAS E INDUSTRIAIS. SOJA

• Grupo 1 (ciclo médio)
• Ideal para a produção de bebida de soja
• Elevado potencial produtivo
• Fio branco

Luna

• Grupo 1 (ciclo médio-tardio)
• Dupla aptidão: grão e forragem
• Elevado potencial produtivo

Adonai

• Grupo 1 (ciclo médio)
• Dupla aptidão: grão e forragem
• Muito rústica, adaptável e estável

Ascasubi



OLEAGINOSAS E INDUSTRIAIS. ALGODÃO64

· Cultura técnica

· Indústria têxtil

· Alta produção em regadio

Algodão

O ALGODÃO é uma cultura de enorme relevância na indústria 
têxtil, além de que se obtêm também outros rendimentos de 
subprodutos de elevado valor, como óleos essenciais, celulose, 
para a alimentação animal, etc. Adaptado ao clima mediterrâneo 
pelas suas necessidades de temperatura bem como horas de 
insolação. Espécie bem adaptada a uma ampla gama de solos, 
que prefere ser cultivada em regadio. Cultura bem introduzida 
na rotação agrícola em certas zonas de Andaluzia e Estremadura 
espanholas, como alternativa de primavera.

Gossypium

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

85-140 gramas De abril a finais de maio 165.000-200.000
sementes/ha

65OLEAGINOSAS E INDUSTRIAIS. ALGODÃO

• Ciclo precoce
• Elevadíssima produção
• Elevada resposta a reguladores de crescimento
• Excelente desfoliação, com perdas mínimas na colheita

Manuela
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GRAMÍNEAS ANUAIS

GRAMÍNEAS PERENES

LEGUMINOSAS ANUAIS SEM SEMENTES DURAS

LEGUMINOSAS ANUAIS COM SEMENTES DURAS

LEGUMINOSAS PERENES

OUTRAS ESPÉCIES
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Gramíneas anuais

Azevém anual

Azevém bianual

USOS E PROPRIEDADES
Além de algumas variedades de cereais de 
Inverno já apresentadas previamente, o azevém 
anual e o azevém bianual fazem parte de um 
conjunto de forrageiras muito interessantes 
para as condições mediterrâneas. Podem ser 
utilizadas em monocultura ou em misturas 
com leguminosas, tanto para pastoreio como 
em corte único. São um complemento muito 
importante em fibra e energia.

Trifolium resupinatum ssp. majus (o suaveolens).

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

1,9-2,3 gramas De agosto a fevereiro,
dependendo das zonas 30-40 Kg/ha

• O AZEVÉM ANUAL é considerado como o rei das gramíneas forrageiras anuais. É uma 
espécie de crescimento muito rápido, com uma quantidade grande de folhas e elevada 
capacidade de rebrote.

• Distingue-se pelo seu grande vigor, folha larga, brilhantes e de cor verde escuro.
• Estritamente anual, podem obter-se 4 a 5 cortes em corte ou pastoreio. Indicado 

fundamentalmente para utilização de forragem em verde, feno ou silagem, em sistemas 
rotativos que permitem rebrote. Bem adaptado a condições frias, prefere solos férteis.

Azevém anual

• Ciclo médio-precoce
• Elevada produção de MS
• Elevado teor em proteína
• Folha larga de cor verde escura

Attain (4n)

• Ciclo médio tardio
• Elevada produção de MS
• Alto nével de proteína e fibra
• Folha muito larga e boa sanidade geral

• Ciclo precoce
• Elevadíssima produção nos primeiros 

cortes
• Resistência à ferrugem
• Ideal para pastagens e revestimentos 

vegetais

Allisario (2n)

Lolium multiflorum ssp. westerwoldicum

Vallivert (4n)
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Campivert (4n)
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• Ciclo médio-tardio
• Elevada produção de MS
• Nível alto de proteína e fibra
• Folha muito larga e boa sanidade geral
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• O AZEVÉM BIANUAL é uma espécie de gramínea forrageira de dois anos de duração. De 
crescimento rápido e excelente forragem. Em condições de regadio podem obter-se 5 ou 6 
cortes em terras férteis ou bem adubadas.

• Espécie indicada para pastagens e forragens para corte, seja para forragem em verde, feno 
ou silagem.

• Utilizado em pastoreio, recomenda-se que seja rotacional para permitir maximizar o 
rebrote. Apresenta folhas largas de cor verde claro. É uma forragem de fácil instalação 
inicial, boa palatabilidade e valor nutritivo.

Azevém bianual

• Ciclo médio
• Maior adaptabilidade para pastoreio
• Rebrote muito rápido, com excelente 

qualidade e sanidade geral
• Adaptado ao clima atlântico suave, em 

especial no arquipélago dos Açores

Açores (2n)

Lolium multiflorum ssp. italicum

• Ciclo médio
• Elevado rendimento em qualidade e 

quantidade
• Boa sanidade geral
• Altura média-alta 50-70 cm

• Ciclo médio-tardio
• Elevado rendimento em qualidade e 

quantidade
• Boa resistência a ferrugem
• Altura média-alta 60-80 cm

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

1,9-2,3 gramas No outono e primavera 30-40 Kg/ha

Vertibello (2n)

P
B
R

Locobello (4n)
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Gramíneas perenes

Festuca alta
Azevém híbrido
Azevém perene
Panasco
Bromus
Falaris
Fleo dos prados

USOS E PROPRIEDADES
Um conjunto de espécies, das quais se destacam 
a festuca, azevém híbrido e perene e outras 
espécies muito interessantes para zonas de 
elevada pluviometria, sequeiros frescos e 
condições de regadio. Semillas Batlle tem uma 
enorme experiência na produção de festuca 
e azevém híbrido, dos quais tem um plano de 
desenvolvimento de novas variedades, que 
estão demostrando excelente adaptabilidade e 
produtividade. São os casos da festuca Tima  e 
do azevém híbrido Rubrido.

• Ciclo médio
• Perenidade inigualável e elevada produção 

de Verão
• Altura média-alta de 50-70 cm
• Excelente sanidade geral

Tima

• Ciclo médio
• Produção anual equilibrada, 

atingindo o seu máximo no Verão
• Altura media-alta de 60-80 cm
• Forragem muito palatável
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PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

1,8-2,2 gramas De agosto até março,
dependendo das zonas 30-40 Kg/ha

Festuca alta

• A FESTUCA ALTA é uma gramínea muito rústica e adaptada tanto a terrenos secos como 
húmidos, proporcionando boa produtividade de forragem quase todo o ano, mas em 
especial no tempo fresco.

• Adequada para a composição de pastagens, em zonas secas e condições mais duras.
• Pode atingir até 90 cm de altura, e é aconselhado que se corte ou pastoreie, quando o 

rebrote é jovem, com 40 a 45 cm, já que é mais apetecível para o gado.
• Tem um sistema radicular que pode atingir 1 metro, razão pela qual também se utiliza para 

sementeiras de taludes e revestimentos diversos, etc.

Festuca arundinacea

Estivalia

P
B
R
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• Ciclo médio-tardio, tipo bianual 
(italicum)

• Elevada produtividade de matéria seca
• Elevado valor nutritivo e digestibilidade
• Boa perenidade (3 anos)

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

1,8-2,2 gramas No outono e primavera 30-40 Kg/ha

Nadzieja (4n)

• Ciclo médio-precoce
• Boa aptidão para corte, pastoreio e 

silagem

Azevém híbrido

Lolium boucheanum Kunth

• O AZEVÉM HÍBRIDO é uma espécie procedente do cruzamento do azevém perene com o 
azevém bianual. Apresenta por isso características herdadas de ambas espécies.

• É um azevém de rápida instalação, que tem uma duração no terreno entre 2 e 4 anos. O seu 
valor nutritivo é superior ao do azevém bianual. Está indicado para forragens de corte, seja 
para forragem em verde, feno ou silagem.

• Suporta bem o pastoreio, pela sua excelente capacidade de rebrote. A sua excelente 
resistência à seca e a sua boa capacidade de afilhamento, garantem excelente rendimento 
mesmo nas condições mais difíceis.

SEMENTES FORRAGEIRAS. GRAMÍNEAS PERENES

Rubrido (4n)
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PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

1,8-2,2 gramas No outono e primavera 30-40 Kg/ha

• O AZEVÉM PERENE é uma gramínea muito importante na composição de pastagens 
permanentes.

• Também se pode utilizar em misturas forrageiras plurianuais, junto com variedades perenes 
ou de ressementeira.

• De grande vigor e resistência, pode chegar a permanecer durante 4 ou 5 anos no tereno.
• Pela sua morfologia, está indicada fundamentalmente para pastoreio, embora também 

possa ser aproveitada para forragem em verde, feno ou silagem.
• No entanto, o pastoreio favorece a sua implantação, em relação a outras gramíneas perenes.
• Apresenta rápida germinação e boa precocidade.
• Folhas de cor verde escuro, pode atingir os 80 cm de altura.
• Prefere climas frescos e húmidos.
• Necessita de regadio em zonas onde a pluviometria seja baixa, no entanto o seu sistema 

radicular não aguenta demasiado o encharcamento, pelo qual necessita solo bem drenados.

Azevém perene

• Ciclo precoce
• Excelente adaptabilidade a diferentes 

condições, especialmente em zonas 
de baixa pluviometria

Victorian (2n)

Lolium perenne

SEMENTES FORRAGEIRAS. GRAMÍNEAS PERENES
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• Ciclo médio, elevada resistência a 
geadas

• Ideal para pastoreio e corte com boa 
persistência

Mathilde (4n)

• Ciclo precoce
• Excelente capacidade de rebrote, 

ideal para pastoreio

Nui (2n)

• Ciclo tardio
• Excelente produção, persistência e 

sanidade geral

Calibra (4n)

• Ciclo médio, excelente rebrote 
primaveril

• Ideal para pastoreio e corte com boa 
persistência

Maja (4n)
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• O PANASCO é uma das melhores e mais produtivas gramíneas para pastagens.
• Excelente para corte e pastoreio.
• Muito vigorosa e rústica, produz erva abundante, de elevada palatabilidade para todos os 

animais, especialmente se não se deixa endurecer.
• Dependendo das variedades, pode adaptar-se a sementeiras tanto em terras húmidas 

como em bastante secas, pois quando bem instalada tem um sistema radicular compacto 
e profundo que lhe pode conferir resistencia à seca.

• Tem um rendimento ótimo em solos ricos em nutrientes, profundos, e com teores 
elevado em argila.

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

0,6-0,9 gramas No outono e primavera 20-30 Kg/ha

Panasco

• Ciclo tardio
• Elevada produção e excelente conteúdo 

em proteína
• Ideal para corte e pastoreio

Tukan

• Ciclo médio-tardio
• Excelente resistência ao frio
• Ideal para misturas em pastoreio

Treposno

• Ciclo médio-tardio
• Ideal para misturas

Terano

• Ciclo médio-tardio
• Excelente produtividade
• Ideal para corte e pastoreio

Dactylis glomerata

Doimas

P
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• Ciclo médio-tardio. Variedade muito 
produtiva

• Ideal para corte, embora seja resistente 
ao pastoreio

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

8-13 gramas No outono e primavera 40-50 Kg/ha

• O BROMUS é uma gramínea perene de elevado potencial de produção, resistente 
à seca, boa produção durante todo o ano, especialmente no Verão, e de fácil 
estabelecimento.

• Excelente forrageira com para corte e pastoreio.
• Para atingir o seu potencial máximo, convém semear-se em solos sãos. Ideal para 

produções intensivas.

Jeronimo

• Ciclo médio-tardio. Elevada 
produção

• Ideal para corte, embora seja 
resistente ao pastoreio

Ombel

Bromus

Bromus catharticus
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• Muito produtiva e persistente
• Excelente vigor

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

1,3-1,4 gramas No outono e primavera 10-20 Kg/ha

Falaris

• Muito produtiva e persistente 
• Excelente vigor e boa tolerância à 

seca

Sirosa

Holdfast

• A FALARIS é uma planta perene de caules eretos e folhas largas. No entanto, não resiste a 
frio excessivo no seu ano de instalação. Muito adequada para pastoreio, especialmente por 
gado bovino, porque aguenta muito o pisoteio. Produz durante todo o Inverno caso não seja 
demasiado rigoroso, de forma muito vigorosa na Primavera e prolonga-se durante o Verão. 
Germina de forma muito lenta e requer muita atenção durante o seu estabelecimento, razão 
pelo qual se tem de preparar muito bem o terreno, e semear de forma muito superficial 
(máximo 2 cm), procurando que não falte humidade desde o nascimento e evitar que o solo 
crie crosta.

• Muito resistente à seca, no caso de climas suaves produz durante o inverno, mas com 
temperaturas elevadas deixa de produzir, mesmo que tenha água à disposição. Desenvolve-
se por rizomas. 

Phalaris aquatica
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PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

0,5 gramas Na primavera e outono 10-12 Kg/ha

Fleo dos prados

• Excelente produção Primaveril, 
muito resistente ao frio

• Ideal para zonas de alta montanha, 
corte e pastoreio

Timoturf

• Excelente produção primaveril, muito 
resistente ao frio

• Ideal para zonas de alta montanha, corte 
e pastoreio

Dorothy

• O FLEO DOS PRADOS é uma gramínea de grande valor forrageiro indicada para a 
composição de pastagens permanentes de longa duração. Planta alta e rústica, de 
grande produção de folhas muito palatáveis para o gado. Também pode ser utilizada 
em misturas forrageiras para corte, embora tenha maior aptidão para pastoreio.

• Adapta-se bem a climas frescos, húmidos e frios, mas é sensível à seca.

Phleum pratense
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Azevém
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Trevo da pérsia

Bersim (trevo alexandrino)

Trevo squarroso

Trevo encarnado

Serradela vulgar

Leguminosas anuais sem 
sementes duras

USOS E PROPRIEDADES
Um conjunto de espécies de trevos e outras 
precursoras de fertilidade de baixa dureza 
seminal, são garantia de elevada produção 
forrageira, qualidade nutricional e adaptação às 
distintas regiões da Península Ibérica. Semillas 
Batlle tem um conhecimento vasto nesta 
gama de sementes, pela sua larga experiência 
nas distintas condições agronómicas do 
mediterrâneo.
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Trevo persa (majus)

Trifolium resupinatum ssp. majus (o suaveolens)

DESCRIÇÃO
• Plantas eretas de caule delgado, oco e 

ramificado que pode atingir cerca de 80 a 
150 cm de altura.

• Caule grande e de elevada digestibilidade, 
com folhas trifoliadas

• Flores de color rosa a violetas, com um 
cheiro muito característico

• As sementes apresentam cor variável 
dependendo da variedade, com peso de mil 
sementes de 1,25 a 1,70 gramas

CARATERÍSTICAS
• Espécie adaptada a um conjunto amplo de solos, com exceção dos arenosos demasiado 

ácidos.
• Excelente tolerância ao encharcamento e a condições de salinidade mediana.
• Elevada palatabilidade e digestibilidade, com produção elevada de forragem.
• Sem sementes duras, apresenta baixa persistência.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:
    Em estreme: 15 – 20 kg/ha.
    Mistura: 2 – 8 kg/ha, dependendo das espécies.
• Espécies compatíveis: outras leguminosas e gramíneas anuais.
• Inoculante: grupo C.

VARIEDADES
• LIGHTNING: ciclo médio
• LASER: ciclo médio
• RUSTY: ciclo médio
• PASAT: ciclo médio
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Bersim ou trevo alexandrino

DESCRIÇÃO
• Plantas eretas de caule delgado, oco e 

ramificado que podem ter cerca de 60 a 80 cm 
de altura

• Folhas trifoliadas e flores de cor amarela pálido 
(quase branco)

• Sementes de forma oval, cor amarela a 
vermelho-acastanhado com peso de mil 
sementes de 3,30 gramas.

CARATERÍSTICAS
• Espécie bem adaptada a solos neutros a alcalinos, 

de pH em água entre 6,0 e 8,5.
• Pode ser cortada ou pastoreada de 2 a 5 vezes em sequeiro e até 6 vezes em condições de 

regadio.
• Planta ativa em condições suaves de inverno, e boa resistência a solos encharcados. Tem 

alguma tolerância a solos salinos.
• Sem regeneração para os anos seguintes pela baixa % de sementes duras.
• Não tolera geadas fortes.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 20 – 25 kg/ha.
Mistura: 4 – 10 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: outros trevos anuais, aveia, azevém anual.
• Inoculante: grupo C.

VARIEDADES
• ALEX: ciclo médio-tardio
• AXI: ciclo médio-tardio
• ELITE: ciclo médio-tardio

Trifolium alexandrinum
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Trevo squarroso

Trifolium squarrosum

DESCRIÇÃO
•  Planta anual, com caules de 60 a 80 cm, 

eretos e folhas alternadas com folíolos 
grandes

• Flores de cor inicial rosada que terminam 
apresentando cor branca

• Sementes lisas, amareladas com peso de mil 
sementes de 4,00 a 5,25 gramas

CARATERÍSTICAS
• É uma planta adequada para corte único por não 

ter capacidade de rebrote, com um porte elevado.
• Tolerante a los solos ácidos, prefere textura média, pesados e frescos, que também se 

desenvolve bem em solos calcários e argilosos.
• O uso mais adequado para esta leguminosa, é a produção de forragens de corte único, 

quando as plantas se encontram em plena floração. Também é muito adequada para 
sideração verde.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 30- 40 kg/ha.
Mistura: 4 – 12 kg/ha, dependendo da espécies.

• Espécies compatíveis: leguminosas e gramíneas anuais, com potencial de produção de 
forragem para corte único

• Inoculante: grupo C.

VARIEDADES
• SQUARROSA: ciclo médio-tardio
• QUADRIGA: ciclo médio-tardio
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CARATERÍSTICAS
• Planta precursora de fertilidade pela sua 

capacidade de adaptação a solos de baixa matéria 
orgânica. De esta forma permite expandir o rhizobium presente no solo.

• Muito bem adaptada a diferentes condições de solo, é uma planta rústica de rápido 
estabelecimento inicial e com capacidade de produzir durante no Inverno.

• Pouca persistência pela baixa dureza das sementes e pelo porte ereto das flores.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 10 – 20 kg/ha.
Mistura: 2 – 8 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: ampla gama de leguminosas e gramíneas forrageiras e pratenses.
• Inoculante: grupo C.

Trevo encarnado

VARIEDADES
• CONTEA: ciclo precoce
• CONETE: ciclo médio-precoce
• VITERBO: ciclo tardio
• KARDINAL: ciclo tardio

Trifolium incarnatum

DESCRIÇÃO
• Planta prostrada durante o Inverno, que 

produz caules eretos até 60 cm de altura na 
Primavera

• Folhas trifoliadas, cobertas de pelos finos nas 
duas superfícies

• Flores de cor vermelho vivo muito chamativo

• Sementes de forma oval e cor amarelo vivo 
com peso de mil sementes de 3,50 gramas
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CARATERÍSTICAS
• Planta precursora de fertilidade pela capacidade 

de adaptação a solos de baixa matéria orgânica. 
Dessa forma permite expandir o rhizobium 
presente no solo.

• Desenvolve-se bem em solos profundos com mais de 60 cm, baixa fertilidade e bem 
drenados.

• Espécie que aguenta pH baixo e tolera a presença de alumínio livre no solo.
• Sem sementes duras apresenta baixa persistência.
• Bem adaptada ao pastoreio, fora do período de floração.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 10 – 20 kg/ha para semente com casca e 2 - 5 kg/ha para semente descascada.
Mistura: 2 – 8 kg/ha para semente com casca e 0,5 - 3 kg/ha para semente descascada, 
dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: diversas leguminosas e gramíneas forrageiras e pratenses.
• Inoculante: grupo G.

VARIEDADES
• ERICA: ciclo médio-precoce
• MARGURITA: ciclo médio-precoce
• EMENA: ciclo médio

 Serradela vulgar

Ornithopus sativus

DESCRIÇÃO
• Plantas de crescimento rasteiro com 

produção de caules eretos

• Difunde-se por propagação e produz flores 
de cor rosa pálido

• Vagens finas e curvas com peso de mil 
sementes de 2,85 gramas

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS ANUAIS SEM SEMENTES DURAS



88

Trevo subterrâneo

Trevo balansa

Trevo resupinatum

Trevo glandulífero

Trevo rosa

Serradela de flor amarela

Biserrula

Medicagos anuais

Leguminosas anuais com 
sementes duras

USOS E PROPRIEDADES
São espécies com um elevado grau de dureza, 
que é a característica principal de um conjunto 
de espécies de trevos, medicagos anuais e 
outras espécies precursoras de fertilidade, 
que lhes confere uma elevada persistência ao 
longo do tempo. Ao mesmo tempo, garantem 
uma elevada produção forrageira, qualidade 
nutricional e adaptabilidade às distintas regiões 
da Península Ibérica. Semillas Batlle tem um 
forte conhecimento nesta gama de sementes, 
pela sua experiência nas mais distintas condições  
agronómicas do mediterrâneo.
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CARATERÍSTICAS
• Grande tolerância ao pastoreio.
• Plântulas vigorosas que também providenciam 

boa qualidade no inverno.
• Elevada persistência em pastagens permanentes de sequeiro.
• Raízes superficiais e por isso sem capacidade de capturar humidade de zonas profundas 

do solo.
• Trifolium subterraneum ssp. subterraneum:

A subespécie com mais variedades disponíveis.
Bem adaptada a solos moderadamente ácidos, bem drenados, de textura arenosa a 
argilosa.
Peso de mil sementes de 5,0 a 11,5 gramas com cor negra.
Glomérulos de sementes enterradas ativamente.

• Trifolium subterraneum ssp. brachycalicinum:
Adaptada a solos neutros a alcalinos, de estrutura mais ou menos pesada.
As flores são as mais pequenas das 3 subespécies de subterrâneos.
O desenvolvimento dos glomérulos ocorre nas gretas e debaixo das pedras, em vez de 
enterramento ativo.
Sementes mais planas que as outras subespécies com peso de mil sementes de 8,5 a 11,5 
gramas.
Sementes de cor negra, negro púrpura ou ligeiramente amarelas.

• Trifolium subterraneum ssp. yanninicum:
Bem adaptada a solos moderadamente ácidos, encharcados e com boa capacidade de 
retenção de água. Não se adapta a solos arenosos profundos e solos alcalinos.

Trevo subterrâneo

Trifolium subterraneum

DESCRIÇÃO
• Espécie que apresenta uma forte 

persistência

• Folhas trifoliadas, com pilosidades nas duas 
superfícies

• Flores agrupadas em glomérulos, pequenas 
e de cor branca, que têm tendência a 
desenvolver-se para o interior do solo, 
depois de fertilizadas
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VARIEDADES
• GERALDTON (S): ciclo precoce
• DALKEITH (S): ciclo médio-precoce
• LOSA (S): ciclo médio-precoce
• SEATON PARK (S): ciclo médio
• WOOGENELLUP (S): ciclo médio-tardio
• GOULBURN (S): ciclo tardio
• MOUNT BARKER: ciclo tardio
• LEURA (S): ciclo tardio
• TRIKKALA (Y): ciclo médio 
• GOSSE (Y): ciclo médio-tardio
• ROSEDALE (B): ciclo médio-precoce
• CLARE (B): ciclo médio-tardio

Sementes de cor creme ou ligeiramente amarelas, com peso de mil sementes de 8,5 a 12,5 
gramas.
Glomérulos de sementes ativamente enterradas. Das 3 subespécies, é a que tem o 
crescimento mais ereto
.
SEMENTEIRA

• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 10 – 25 kg/ha.
Mistura: 3 – 12 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: leguminosas e gramíneas para pastagens permanentes de sequeiro 
e revestimentos vegetais.

• Inoculante: grupo C.

VARIEDADES
• PARADANA: médio-tardio
• BOLTA: tardio
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DESCRIÇÃO
• Planta prostrada quando cresce isolada, 

que se converte em semi ereta em sistemas 
mais densos

• Caules não têm pelos e são ocos quando 
crescem; folha trifoliadas

• Flor de cor branca a violeta, que passam a 
castanho quanto a semente fica formada

• Semente pequena, amarela, castanha, verde 
ou negra com peso de mil sementes de 1,00 
gramas

CARATERÍSTICAS
• Apresenta bom rendimento numa ampla gama de pH de solo.
• Muito tolerante a solos encharcados e mediana tolerância à salinidade.
• Capacidade de crescimento rápido em condições de baixa humidade relativa.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 5 – 8 kg/ha.
Mistura: 2 – 10 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: leguminosas e gramíneas para diversas finalidades agronómicas.
• Inoculante: grupo C.

Trifolium michelianum

Trevo balansa
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CARATERÍSTICAS
• Espécie adaptada a uma ampla gama de solos, com exceção dos arenosos demasiados 

ácidos.
• Excelente tolerância ao encharcamento.
• Tolerante a condições de salinidade mediana.
• Elevada palatabilidade e digestibilidade, com produção elevada de forragem.
• Elevada % de sementes duras que lhe confere elevada persistência.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 12 – 17 kg/ha.
Mistura: 1 – 5 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: outras leguminosas de sementes duras e gramíneas permanentes, 
para pastagens e revestimentos vegetais.

• Inoculante: grupo C.

Trevo resupinato

Trifolium resupinatum ssp. resupinatum

DESCRIÇÃO
• Plantas eretas de caule delgado, oco e 

ramificado que podem apresentar cerca de 
30 a 70 cm de altura

• Caule de elevada digestibilidade e folhas 
trifoliadas

• Flores de cor rosa a violeta e semente de 
cor variável dependendo da variedade, com 
peso de mil sementes de 0,80 a 1,30 gramas

VARIEDADES
• PROLIFIC: ciclo médio-precoce
• KYAMBRO: ciclo tardio
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Trevo vesiculoso

Trifolium vesiculosum

DESCRIÇÃO
• As plantas numa fase mais desenvolvida são 

semi eretas, com caules grossos e ocos

• Folíolos em forma de flecha com uma marca 
muito particular branca, que também pode ter 
cor vermelha ou verde clara

• As flores são muito compridas, de cor 
inicialmente branca que podem tornar-se violeta

• Sementes rugosas, de cor castanha e peso de mil 
sementes de 1,15 gramas

CARATERÍSTICAS
• Adaptada à grande maioria de pH de solo, com excepção dos solos argiloso de pH alto.
• Baixa tolerância ao encharcamento.
• Com um sistema radicular muito profundo, permanece verde mais tempo que outras 

espécies de forrageiras mais comuns.
• Cresce muito bem em solos arenosos profundos, particularmente aqueles que tenham o 

nível freático de 1 a 2 metros.
• Tem uma elevada % de sementes duras, que lhe confere muita persistência.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 4 – 12 kg/ha.
Mistura: 2 – 5 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: leguminosas e gramíneas para distintas finalidades agronómicas.
• Inoculante: grupo C.

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS ANUAIS COM SEMENTES DURAS

VARIEDADES
• ZULU II: ciclo tardio
• CEFALU: ciclo tardio
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CARATERÍSTICAS
•  Adaptada a uma ampla gama de pH e solos, 

exceto arenosos de estrutura débil.
• Tolerância moderada ao encharcamento.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 5 – 15 kg/ha.
Mistura: 2 – 6 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: leguminosas e gramíneas para distintas finalidades agronómicas.
• Inoculante: grupo C.

VARIEDADES
• PRIMA: ciclo médio

Trevo glandulífero

Trifolium glanduliferum

DESCRIÇÃO
• Planta semi ereta com caules delgados e mais 

de 40 cm de altura

• Folhas sem pelos e flores de cor rosa claro a 
escuro
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Trevo rosa

CARATERÍSTICAS
• Adaptada a uma ampla gama de solos, incluindo 

os de baixa fertilidade e baixo pH.
• Elevada palatabilidade.
• Crescimento vigoroso na primavera com capacidade mediana de regeneração.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 5 – 15 kg/ha.
Mistura: 1 – 3 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: diversas leguminosas e gramíneas, que se destinem a 
revestimentos vegetais.

• Inoculante: grupo C.

Trifolium hirtum

DESCRIÇÃO
• Planta semi ereta, de color verde azulada 

com muitas pilosidades e que pode atingir 
os 50 cm de altura

• Glomérulos de cor rosa, que ao madurar 
passam à color amarela, contendo uma 
única semente

• Sementes de cor creme, com peso de mil 
sementes de 3,0 a 4,0 gramas

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS ANUAIS COM SEMENTES DURAS

VARIEDADES
• HYKON: ciclo médio-tardio
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CARATERÍSTICAS
• Planta precursora de fertilidade pela sua 

capacidade de adaptação a solo de baixa matéria 
orgânica. Dessa forma permite expandir o 
rhizobium presente no solo.

• Adaptada a solos bem drenados, ácidos com textura arenosa a limosa. Menor capacidade 
de adaptação a solos argilosos. Tolerante a alumínio livre.

• Bom comportamento em solos pouco férteis, de estrutura profunda, mas que não toleram 
o encharcamento.

• Contém uma elevada % de sementes duras que lhe confere muita persistência.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 6 – 14 kg/ha para semente com casca e 1 - 4 kg/ha para semente descascada.
Mistura: 1 – 4 kg/ha para semente com casca e 0,5 - 2 kg/ha para semente descascada, 
dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: diversas leguminosas e gramíneas forrageiras e pratenses.
• Inoculante: grupo G.

Serradela de flor amarela

Ornithopus compressus

DESCRIÇÃO
• Plantas com raízes profundas, caules delgados 

e peludos de 40 cm de altura

• Flores amarelas, com vagens finas e 
ligeiramente dobradas

• Sementes de forma retangular e amarelas com 
peso de mil sementes de 2,0 a 4,0 gramas

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS ANUAIS COM SEMENTES DURAS

VARIEDADES
• CHARANO: precoce
• SANTORINI: médio-precoce
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Biserrula

Biserrula pelecinus

DESCRIÇÃO
• Plantas prostradas a eretas, pilosas com 

crescimento rasteiro, muito similar à 
serradela

• Flores de tamanho pequeno e de cor violeta 
em grupos de 3 a 5 vagens grandes e planas

CARATERÍSTICAS
• Apresenta melhor comportamento em solos 

arenosos a francos, de pH muito baixos.
• Não está recomendada em solos com tendência 

para o encharcamento.
• Boa persistência, mesmo em sistemas de pastoreio intenso, com bom crescimento 

invernal e boa regeneração ao longo dos anos por elevada % de sementes duras.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 3 – 8 kg/ha.
Mistura: 0,5 – 4 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: leguminosas e gramíneas para pastagens permanentes de sequeiro.
• Inoculante: grupo específico “Biserrula”.

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS ANUAIS COM SEMENTES DURAS

VARIEDADES
• CASBAH: ciclo médio
• MAURO: ciclo médio-tardio
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Medicagos anuais

Medicago ssp

DESCRIÇÃO
• As medicagos anuais são do mesmo género da 

luzerna. São verdadeiramente plantas anuais 
que florescem, produzem sementes duras 
persistindo dentro de uma temporada, que 
pode ir dos 60 aos 100 dias

• Existem mais de 35 espécies conhecidas pelos 
botânicos, embora as mais importantes para 
uso agronómico acabam por ser apenas 5

• A grande maioria tem flores amarelas e estão 
adaptadas a condições de sequeiro e pH alto

CARATERÍSTICAS
• Medicago rugosa:

Planta semi ereta a erecta.
Sementes grandes com peso de mil sementes de 6,5 a 12,5 gramas.
Bem adaptada a solos pesados e de pH alcalino, de textura franca a argilosa.
Não tolera demasiado o encharcamento.

• Medicago scutellata:
Planta semi ereta a ereta com caule e folhas pilosas.
Sementes de cor castanha e amarela com grande peso de mil sementes de 7,5 a 16,5 gramas.
Adaptada a solos medianos a pesados, neutros a alcalinos.
Boa produtora de feno de elevada qualidade.

• Medicago truncatula:
Planta semi prostrada com boa capacidade de afilhamento.
Vagem em forma de barril com espinhos, que produz semente de cor amarela clara com peso 
de mil sementes de 4,0 gramas.
Prefere solos neutros a alcalinos.
Desenvolve-se bem em pluviometria relativamente baixa, e recomenda-se para pastagens 
permanentes de sequeiro.

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS ANUAIS COM SEMENTES DURAS

VARIEDADES
• PARAPONTO (rugosa): ciclo médio-precoce
• SAVA (scutellata): ciclo muito precoce
• KELSON (scutellata): ciclo precoce
• PARABINGA (truncatula): ciclo precoce
• PARAGGIO (truncatula): ciclo médio
• JESTER (truncatula): ciclo médio
• CAVALIER (polymorpha): ciclo médio-precoce
• SCIMITAR (polymorpha): ciclo médio-precoce
• ANGEL (litoralis): ciclo médio-precoce

• Medicago polymorpha:
Planta prostrada, que produz muitas ramificações, com o caule piloso.
Sementes com forma de rim, de cor amarela e peso de mil sementes de 3,5 a 4,0 gramas
Bem adaptada a solos de textura franca a argilosa, com alguma tolerância ao 
encharcamento.
A bibliografia australiana descreve-a como não tolerante a pH ácidos, no entanto as 
experiências nas zonas meridionais da Península Ibérica comprovam que se desenvolve bem 
em pH baixo. Bem adaptada ao pastoreio e a zonas de baixa pluviometria, para pastagens 
permanentes de sequeiro.

• Medicago litoralis:
Planta prostrada com caule e folhas pilosas.
Sementes de cor amarela em forma de rim, com peso de mil sementes de 2,25 gramas.
Prefere solos neutros e alcalinos, e é pouco tolerante à presença de alumínio.

SEMENTEIRA
• Época: setembro a novembro.
• Dose:

Em estreme: 4 – 12 kg/ha.
Mistura: 1 – 4 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: leguminosas e gramíneas pratenses.
• Inoculante: grupo AM.
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Luzerna

Trevo branco

Trevo violeta

Trevo morango

Lotus corniculatus

Sanfeno

Sula

USOS E PROPRIEDADES
Um conjunto de espécies, das quais se destacam 
a luzerna, trevos e outras espécies muito 
interessantes para zonas de elevada pluviometria, 
sequeiro frescos e condições de regadio. 
Semillas Batlle tem uma enorme experiência 
na produção de luzerna, desenvolvendo um 
programa de obtenção de novas variedades, que 
estão demostrando excelente produtividade e 
performance, como é o caso da nova Alfamed. 
Semillas Batlle tem um forte conhecimento 
desta gama de sementes, pela sua experiência 
mais distintas condições agronómicas do 
mediterrâneo.

Leguminosas perenes
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CARATERÍSTICAS
• Um sistema radicular profundo, permite uma grande capacidade de aproveitamento da 

humidade relativa e persistência.
• Demonstra todo o seu potencial em condições de regadio, solos profundos e bem 

drenados, preferencialmente em pH neutro a alcalino.
• Elevado valor nutricional para corte e/ou pastoreio.
• Quando as plantas estão bem estabelecidas, são tolerante a uma ampla gama de 

herbicidas para controlo de infestante de inverno e são muito competitivas com as de 
Verão.

• A persistência depende da variedade, pragas, doenças e infestantes existentes, condições 
edafoclimáticas e forma de aproveitamento.

SEMENTEIRA
• Época: no outono de setembro a novembro e na primavera de março a maio.
• Dose:

Pura: 20 – 40 kg/ha.
Mistura: 2 – 10 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: gramíneas e leguminosas para pastagens permanentes de regadio. 
No entanto é cultivada preferêncialmente em extreme.

• Inoculante: grupo AL.

Luzerna

Medicago sativa

DESCRIÇÃO
• É a leguminosa forrageira mais semeada no 

mundo, que apresenta um sistema radicular 
profundo

• Folhas trifoliadas ligeiramente dentadas e que 
podem apresentar alguma marcação branca

• Planta de porte elevado com 80 a 90 cm de 
altura

• Inflorescência de cor branca a violeta

• Vagem que pode conter de uma a cinco 
pequenas sementes amarelas, em forma de 
“coração” e com peso de mil sementes de 2,00 
a 2,25 gramas
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• Dormência 9

Siriver

• Dormência 9 7,5-8

Aragón

• Dormência 7-7,5

Capitana

• Dormência 6-6,5

Victoria

• Dormência 6

Campera

• Dormência 5,5-6

Tierra de campos

• Dormência 8,5
• Último desenvolvimento genético “multileaf” de Semillas Batlle
• Variedade muito precoce e com excelente capacidade de rebrote que permite cortes a cada 

25-30 dias
• Elevada persistência com um aproveitamento rentável de um mínimo de 4 a 5 anos
• Muito resistente a pragas e doenças

Alfamed

P
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CARATERÍSTICAS
• Leguminosa utilizada em condições de sequeiros 

frescos ou regadio, e adaptada a uma ampla gama 
de pH e diferentes texturas de solo.

• Boa alternativa à luzerna para condições de pH mais ácido e condições de encharcamento.
• Elevado valor nutritivo para alimentação animal, tolerando muito bem o pastoreio.
• Muito resistente a invernos rigorosos, mas mais suscetível ao calor e falta de água.

SEMENTEIRA
• Época: no outono de setembro a novembro e na primavera de março a maio.
• Dose:

Pura: 5 – 10 kg/ha.
Mistura: 0,5 – 8 kg/ha, dependendo das espécies e intenção agronómica.

• Espécies compatíveis: gramíneas e leguminosas perenes, para culturas plurianuais e 
pastagens permanentes. Tem múltiplas utilizações, incluindo jardins.

• Inoculante: grupo B.

Trevo branco

Trifolium repens

DESCRIÇÃO
• Planta prostrada com caules muito 

ramificados, suaves e sem pilosidades

• Folhas trifoliadas e flores de cor branca a 
violeta

• Sementes muitos pequenas, de cor castanho 
a amarela, com peso de mil sementes de 
0,625 gramas (são mais de 1,6 milhões de 
sementes por kg)

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS PERENES

VARIEDADES
• HUIA: tipo anão
• HAIFA: tipo intermédio
• APIS: tipo gigante ou ladino
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Trevo violeta

CARATERÍSTICAS
• Prefere solos bem drenados, e pH ácido a neutro.
• Apresenta melhor rendimento em sequeiros 

frescos, tendo uma boa tolerância ao frio.
• Demonstra todo o seu potencial durante a Primavera e Verão.
• Pode ser utilizado em pastagens permanentes de sequeiro, mas está mais adaptada a 

misturas com azevém bianual e híbridos para misturas plurianuais.

SEMENTEIRA
• Época: no outono de setembro a novembro e na primavera de março a maio.
• Dose:

Pura: 4 – 8 kg/ha.
Mistura: 1 – 4 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: gramíneas e leguminosas para pastagens permanentes de sequeiro, 
e especialmente culturas plurianuais de curta duração

• Inoculante: grupo B.

Trifolium pratense

DESCRIÇÃO
• Planta perene com caules eretos, de instalação e 

rebrote muito rápidos

• Folhas trifoliadas e folíolos grandes, em forma 
de lança, com pelos em ambas superfícies

• Flores de color violeta ou rosada, que terminam 
acastanhadas quando a semente fica formada

• Sementes de cor amarela a púrpura com peso de 
mil sementes de 1,80 gramas

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS PERENES

VARIEDADES
• ROZETA: diplóide
• ALTASWEDE: diplóide
• START: diplóide
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CARATERÍSTICAS
• Funciona muito bem em solos encharcados, mal drenados, salinos e ampla gama de pH.
• Sobrevive em condições de temperaturas extremas.
• De instalação muito lenta e pouco crescimento no Inverno, embora quando estabelecida 

tem uma elevada persistência.

SEMENTEIRA
• Época: no outono de setembro a novembro e na primavera de março a maio.
• Dose:

Pura: 2 – 5 kg/ha.
Mistura: 0,25 – 1,0 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: gramíneas e leguminosas perenes, para pastagens permanentes de 
sequeiro, de regadio e revestimentos vegetais. Inclui outras utilizações como jardins

• Inoculante: grupo B.

Trevo morango

Trifolium fragiferum

DESCRIÇÃO
• Planta prostrada, sem pilosidades e com um 

sistema radicular muito profundo

• Folhas trifoliadas com folíolos em forma de 
lança

• Flores pequenas de cor branca a violeta

• Vagens pequenas, em forma de ovo contendo 
1 a 2 sementes ovais, de cor amarela ou 
castanha que que apresentam peso de mil 
sementes de 1,15 a 1,30 gramas

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS PERENES

VARIEDADES
• PALESTINE: folhas maiores e planta mais ereta
• O´CONNORS: folhas pequenas, planta mais prostrada e muito interessante para 

revestimentos com leguminosas 
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Lotus

DESCRIÇÃO
• Plantas semi eretas a eretas, com caules 

fortes

• Flores amarelas e vagens grandes, retas e de 
cor vermelho arroxeado

• Sementes pequenas, redondas a ovais de cor 
castanha com peso de mil sementes de 0,5 
gramas

CARATERÍSTICAS
• Adaptação ampla a distintas condições de solo, 

mas sem demasiada resistência à toxicidade por alumínio.
• Contém taninos condensados que confere à espécie uma invulgar capacidade anti 

timpânica.
• Capacidade lenta de instalação e suscetível a excesso de pastoreio.

SEMENTEIRA
• Época: no outono de setembro a novembro e na primavera de março a maio.
• Dose:

Pura: não aplicável.
Mistura: 1 – 3 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: gramíneas e leguminosas de longa duração
• Inoculante: grupo específico “Lotus”.

Lotus corniculatus

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS PERENES

VARIEDADES
• LEO
• GRAN SAN GABRIEL



VARIEDADES
• ARINOA: ciclo médio, com elevado potencial produtivo
• COMUN: ciclo médio
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CARATERÍSTICAS
• Bem adaptada a solos bem drenados, com pH neutro a alcalino. Não tolera 

encharcamento.
• Forragem de elevada qualidade, muito similar à luzerna em palatabilidade e valor 

nutricional. 

SEMENTEIRA
• Época: no outono de setembro a novembro e na primavera de março a maio.
• Dose:

Pura: 120 – 130 kg/ha de semente por descorticar.
Mistura: 5 – 12 kg/ha de semente por descorticar, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: gramíneas e leguminosas para culturas plurianuais
• Inoculante: grupo especial “Sanfeno”.

Sanfeno

Onobrychis viciifolia

DESCRIÇÃO
• Planta ereta com pilosidades, caules ocos, 

que podem alcançar de 1 m de altura e 20 cm 
de largura

• Flores numerosas de cor violeta, com caules 
eretos e compridos

• Vagens pilosas que contêm uma única 
semente em forma de rim, de cor amarela a 
castanha escura com peso de mil sementes 
de 14,5 gramas

• As sementes comercializam-se geralmente 
por descorticar

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS PERENES
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Sula

CARATERÍSTICAS
• Adaptada a solos moderadamente ácidos a alcalinos.
• Não tolera solos encharcados ou salinos.
• Contém taninos condensados e por essa razão tem uma invulgar capacidade anti 

timpânica.
• O seu sistema radicular profundo permite-lhe estar mais tempo verde durante a Primavera.
• Produz feno e silagem de qualidade.

SEMENTEIRA
• Época: de setembro a novembro.
• Dose:

Pura: 20 – 40 kg/ha de semente com casca.
Mistura: 2 – 5 kg/ha de semente com casca, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: gramíneas e leguminosas para pastagens permanentes de regadio
• Inoculante: grupo especial “Sula”.

VARIEDADES
• CARMEN: ciclo médio
• S. OMERO: ciclo médio
• GRIMALDI: ciclo médio

Hedysarum coronarium

DESCRIÇÃO
• Caracterizada como uma leguminosa perene, 

embora se comporte claramente como uma 
planta bianual

• Tem uma raiz principal muito profunda, com 
folhas e caules suculentos, com a superfície 
inferior pilosa

• Flores são geralmente vermelhas ou rosadas

• Sementes de cor creme a castanho claro, 
planas e de forma redonda com peso de mil 
sementes de 4,3 a 5,2 gramas

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS PERENES
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Teff

Panicum

Brachiaria híbrida

Crotalaria

Chicória forrageira

Quinoa

Mostarda

Facélia

USOS E PROPRIEDADES
De acordo com a dinâmica inovadora e de busca 
de novas soluções forrageiras, Semillas Batlle 
está a introduzir novas espécies no mercado 
para a produção pecuária, controlo de pragas 
e infestantes, hidro sementeiras, e também 
soluções para paisagismos e polinizadoras.

Outras espécies
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Teff

Eragrostis teff

DESCRIÇÃO
• Gramínea anual de Verão, de rápido 

crescimento e com capacidade de rebrote

• É conhecida como o “azevém de verão”

• Altura de 70 a 90 cm

CARATERÍSTICAS
• Planta adaptada uma ampla gama de condições 

de solo
• 2 - 3 cortes anuais, dependendo da época de 

sementeira. 6 a 10 t/MS Ha.
• Muito produtiva em solos férteis, embora tenham potencial em solos pobres.
• Tolerante à seca, embora o seu potencial produtivo depende da presença de humidade.

SEMENTEIRA
• Época: de abril ao princípio do verão, depois que passam o risco de geadas.
• Dose: 6 – 10 kg/ha.

VARIEDADES
• HAYMORE: de perfil forrageiro, é uma variedade muito produtiva e resistente
• SA BROWN: de perfil forrageiro, é uma variedade muito produtiva e resistente 
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DESCRIÇÃO
• Obtida a partir do cruzamento de brachiaria brizantha x ruzisiensis, é uma 

planta herbácea C4, de origem tropical que aproveita muito bem a temperatura e 
humidade altas. Altura 90-120 cm

Brachiaria híbrida

CARATERÍSTICAS
• Planta excelente produtora de forragem da qual se podem obter 4 cortes por ano e com 

produções que podem atingir as 25 - 30 toneladas de matéria seca por hectare, alcança 
máximo rendimento em solos férteis e boa drenagem.

SEMENTEIRA
• Época: de março a junho, dependendo da zona.
• Dose: 6 – 8 kg/ha.

VARIEDADES
MOMBASA

DESCRIÇÃO
• Planta herbácea C4, de origem tropical que aproveita muito bem a temperatura e 

humidade altas. Altura 120-140 cm

Panicum maximum

Panicum

CARATERÍSTICAS
• Planta rústica, com tolerância à seca graças ao seu sistema radicular profundo e vigoroso.
• Excelente qualidade forrageira e produtividade. Híbrido de alta produção de biomassa (20-

25 toneladas de matéria seca por hectare) e excelente qualidade, apresentando um alto 
nível de digestibilidade. Grande capacidade de rebrote com 4 cortes /ano.

SEMENTEIRA
• Época: de março a junho, dependendo do ano.
• Dose: 6 – 8 kg/ha.

VARIEDADES
• MIXE DRWN 12 (Mavuno) 

Brachiaria brizantha x ruzisiensis
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CARATERÍSTICAS
• Leguminosa anual de primavera/verão, com uma 

boa aptidão forrageira.
• Tem capacidade biocida frente a nemátodos.
• Destaca-se também pela sua grande capacidade de fixação biológica de azoto 

atmosférico e produção de massa verde. Pode fixar entre 100 a 160 unidades de azoto 
por hectare.

• Pode ser utilizada nas entrelinhas de culturas permanentes sem prejudicar o trânsito de 
máquinas e/ou de pessoas.

SEMENTEIRA
• Época: de abril a junho, dependendo das zonas.
• Dose: 25 – 40 kg/ha.
• Espécies compatíveis: outras gramíneas de Verão como Teff e erva do sudão.

Crotalaria

Crotolaria spectabilis

DESCRIÇÃO
• Planta leguminosa arbustiva ereta de 

porte médio com 120 a 150 cm, e grande 
capacidade de produção forrageira de 5 - 7 
toneladas de matéria seca por hectare

• Ciclo até à floração de 90 a 100 dias

SEMENTES FORRAGEIRAS. OUTRAS ESPÉCIES

VARIEDADES
• COMUN
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CARATERÍSTICAS
• Planta muito apetecível, de digestibilidade 

elevada, de implantação e crescimento rápido.
• Planta muito rica em minerais.
• Permite pastoreios intensivos.
• Aguenta bem solos encharcados.
• Produção máxima no inverno e primavera, está muito aconselhada para bovinos de leite
• Pode misturar-se com festuca azevém, e algumas leguminosas como é exemplo o trevo 

branco

SEMENTEIRA
• Época: no outono de setembro a novembro e na primavera de março a maio.
• Dose:

Pura: 6 – 8 kg/ha.
Mistura: 0,3 – 0,5 kg/ha, dependendo das espécies.

• Espécies compatíveis: diversas gramíneas e leguminosas para pastagens permanentes.

Chicória forrageira

Cichorium intybus

DESCRIÇÃO
• Planta perene muito adequada para 

pastagens permanentes.

SEMENTES FORRAGEIRAS. OUTRAS ESPÉCIES

VARIEDADES
• SPADONA: ciclo médio
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CARATERÍSTICAS
• Pseudo cereal muito saudável para alimentação 

humana 
• Excelente sanidade geral.
• Responde muito bem ao regadio e solos férteis.

SEMENTEIRA
• Época: de fevereiro a abril, dependendo das 

zonas.
• Dose: 8 – 10 kg/ha.

Quinoa

Chenopodium quinoa

DESCRIÇÃO
• Planta de porte médio-alto de 80 a 110 cm

• Panícula intermédia compacta 

SEMENTES FORRAGEIRAS. OUTRAS ESPÉCIES

VARIEDADES
• REGALONA: de ciclo médio com grão branco
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CARATERÍSTICAS
• Tem capacidade biocida frente a nemátodos.
• Melhora a textura do solo.
• Como revestimento do solo, evita a erosão e a lixiviação do azoto do solo.
• Planta melífera favorece a proliferação de insetos benéficos.
• Muito adequada para controlo de infestantes.

SEMENTEIRA
• Época: de agosto a setembro e de fevereiro a abril, dependendo das zonas.
• Dose:

Pura: 20 – 25 kg/ha.
Mistura: 2 – 5 kg/ha, dependendo das espécies e intenção agronómica.

• Espécies compatíveis: facélia, aveia strigosa, raphanus, etc. Geralmente com espécies 
biocidas e melíferas.

Mostarda

Sinapsis alba

DESCRIÇÃO
• Planta de porte médio-alto, com 100 a 130 cm 

de altura

• Planta vigorosa, muito fácil de cultivar

• Rápido desenvolvimento inicial

• Excelente sanidade geral

SEMENTES FORRAGEIRAS. OUTRAS ESPÉCIES

VARIEDADES
• PIRAT: desenvolvimento inicial rápido, maduração média e floração médio-tardia
• ZLATA: desenvolvimento inicial rápido, maduração média e floração médio-tardia
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CARATERÍSTICAS
• Planta anual de elevado valor melífero.
• Floração abundante e persistente.
• Rápido desenvolvimento inicial.

SEMENTEIRA
• Época: de fevereiro a abril.
• Dose:

Pura: 8 – 10 kg/ha.
Mistura: 1 – 5 kg/ha, dependendo das espécies e intenção agronómica.

• Espécies compatíveis: toda a gama de espécies melíferas (mostarda, nabos, sanfeno, 
ervilhaca, etc.)

Facélia

Phacelia tanatecifolia

DESCRIÇÃO
• Muito adaptada a distintas condições de solo 

e clima

• Para condições de regadio e sequeiros frescos

SEMENTES FORRAGEIRAS. OUTRAS ESPÉCIES

VARIEDADES
• COMUN
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CONCEITOS GERAIS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Semillas Batlle como obtentor, protege as suas variedades PBŔ s (“Plant breeders’ rights”) 
que se podem comercializar ou produzir mediante um acordo formal com outras entidades. 
Isto permite a utilização de genética própria diferenciada, exclusiva e adaptada às 
condições edafoclimáticas da Península Ibérica. 

SEMENTES DURAS
Sementes que apresentam a testa invulgarmente dura e impermeável à humidade e que por isso, 
germinam lentamente a menos que se trate mecânica ou quimicamente. As variedades de elevada 
dureza são alternativas agronómicas para constituírem pastagens permanentes de sequeiro, 
revestimento e outras culturas de longa duração, apresentando uma elevada persistência ao longo dos 
anos, sem necessidade de ter de recorrer a regadio.

NÚMERO DE PLANTAS POR SUPERFÍCIE
O peso de mil sementes (PMS) varia de espécies para espécie, e pode também variar entre variedades. 
O que é fundamental é assegurar a quantidade de plantas por hectare, e ao mesmo tempo manter o 
equilíbrio entre as espécies para permitir o efeito positivo da biodiversidade orientada.

Misturas forrageiras premium

P
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VANTAGENS DAS MISTURAS FORRAGEIRAS BIODIVERSAS
ADAPTABILIDADE
A biodiversidade orientada, tendo em conta o tipo de solo, clima e finalidade agronómica, confere 
uma maior probabilidade de sucesso do que uma monocultura forrageira ou pratense. Ao mesmo 
tempo, as misturas biodiversas apresentam um potencial superior de produção satisfatório, em 
anos adversos a nível climatérico.

QUALIDADE NUTRICIONAL SUPERIOR
As misturas biodiversas ricas em leguminosas, apresentam uma qualidade superior em proteína, 
digestibilidade, energia e equilíbrio nutricional.

CONTRIBUIÇÃO DAS LEGUMINOSAS
A presença de leguminosas, assegura a fixação de azoto atmosférico, que é um contributo adicional 
de proteína e equilíbrio nutritivo da erva. A inoculação de sementes com rhizobium específico, 
permite potenciar esta contribuição, pela simbiose entre a planta e a bactéria.

POUPANÇA EM ADUBAÇÃO AZOTADA
Misturas biodiversas com leguminosas, requerem menor quantidade de adubação azotada (N) 
para as culturas anuais, e no caso de pastagens de sequeiro, regadio e revestimento vegetais de 
longa duração, o seu uso não é necessário. Uma cultura permanente de longa duração, quando 
está em plena produção, pode fixar por hectare mais de 100 unidades de azoto em sequeiro e 
mais de 250 unidades de azoto em regadio, sempre que as leguminosas estejam presentes em 
quantidade suficiente. 
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INOCULAÇÃO DE LEGUMINOSAS NAS MISTURAS PREMIUM

INOCULAÇÃO DE LEGUMINOSAS
Semillas Batlle inocula as suas sementes de leguminosas com estirpes específicas de rhizobium, por 
espécie. A simbiose que se gera imediatamente depois da germinação da planta garante elevadas 
taxas de fixação biológica de azoto atmosférico. Na época de sementeira, é recomendável que o solo 
tenha uma temperatura superior a 10ºC, para um início efetivo da simbiose.

BENEFÍCIOS DA INOCULAÇÃO DE LEGUMINOSAS
Melhoria da fertilidade e estrutura do solo, aumento da capacidade de retenção de água e elevada 
capacidade de sequestro de carbono, por incremento da produção forrageira.

MISTURAS FORRAGEIRAS PREMIUM

RECOMENDAÇÕES AGRONÓMICAS GERAIS PARA AS MISTURAS FORRAGEIRAS

ÉPOCA DE SEMENTEIRA
Geralmente durante o Outono, o mais cedo possível, de setembro a meados de novembro, com 
a terra quente (mínimo de 10ºC). São exceção as culturas de regadio que podem ser semeadas 
também durante a Primavera, entre fevereiro e finais de abril.

PREPARAÇÃO DO SOLO
Muito superficial (máximo 15-20 cm). A terra deverá ficar bem desfeita e regular, para evitar que a 
semente fique demasiado enterrada.

FERTILIZAÇÃO
Depende do tipo de mistura e condições do solo. Os resultados de análises de solo são muito 
importantes para fazer uma adubação correta. Os elementos principais são o azoto (N), fósforo 
(P2O5) e potássio (K2O). Exceção para as misturas permanentes ricas en leguminosas, que semeadas 
na época correta, não requerem azoto (N).

DOSE DE SEMENTEIRA
Respeitar a quantidade que é recomendada para cada tipologia de mistura, de forma a evitar que as 
gramíneas possam sombrear as leguminosas, que geralmente apresentam uma implantação mais 
lenta. Uma correta dose de sementeiras ajuda a evitar a concorrência entre as diferentes espécies.

MÉTODO DE SEMENTEIRA
A lanço ou a linhas, o importante é que a semente fique bem distribuída. A sementeira direta, 
sempre que possível, é uma alternativa viável.

PROFUNDIDADE DE SEMENTEIRA
Máximo de 1,0 a 1,5 cm, com a semente devidamente coberta com solo.

ROLAGEM
Operação muito importante para tapar a semente que permite uma uniformidade do enterramento. 
O rolo dentado, com discos independentes, é a alfaia recomendada para a operação.
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Batlle Anuales

Anual corte/pastoreio

Anual corte único

Anual strigosa

Anual forridena

Anual triticale

Anual cevada

USOS E PROPRIEDADES
Semillas Batlle dispõe de uma ampla gama 
de espécies e variedades que lhe permitem 
desenvolver composições anuais bem 
adaptadas para a produção de forragem em 
condições distintas de clima, solo e adaptação 
às distintas formas de aproveitamento das 
explorações agrícolas e pecuárias. Misturas 
anuais muito produtivas, qualidade nutricional 
elevada e adaptação às necessidades dos 
produtores agrícolas, são a garantia de 
excelente produção forrageira.

Batlle anuais
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Batlle anual corte/pastoreio

• Gama de fórmulas baseadas em gramíneas e 
leguminosas anuais, de elevado rendimento 
e rápida implantação no terreno. A elevada 
capacidade de rebrote permite selecionar a 
cultura para um corte final ou utilização em 
pastoreio até ao final do ciclo

FÓRMULAS DISPONÍVEIS
• SOLOS ÁCIDOS: dose de sementeira de 30 a 35 kg/ha
• SOLOS ARENOSOS: dose de sementeira de 30 a 35 kg/ha
• SOLOS NEUTROS/ALCALINOS: dose de sementeira de 35 a 40 kg/ha
• NORTE DA PENÍNSULA: dose de sementeira de 35 a 40 kg/ha

MANEIO
• Época de sementeira: no outono, de setembro a 

novembro.
• Adubação de fundo: 25 a 50 unidades de N; 50 a 

90 unidades de P2O5; 50 a 90 unidades de K2O.
• Adubação de cobertura: 40 a 60 unid. N depois do 

corte e/ou pastoreio (entre novembro e janeiro).
• Primeiro pastoreio: quando a terra o permita, com o azevém da mistura com 8 a 10 folhas
• Corte final: é necessário retirar o gado para produção de forragem suficiente. A época ideal 

é quando 30 a 40 % das leguminosas estejam em floração.

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS PROTEÍNA BRUTA UFL DIGESTIBILIDADE

6.000-12.000 kg de MS/ha 16-22% 0,80-0,95 kg/MS 60-80 % de la MS
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Batlle anual corte único

• Gama de fórmulas baseadas em gramíneas e 
leguminosas anuais, de elevado rendimento 
e rápida instalação no terreno, para uma 
elevada produção de forragem para um corte 
final

FÓRMULAS DISPONÍVEIS
• SOLOS ÁCIDOS: dose de sementeira de 35 a 40 kg/ha
• SOLOS ARENOSOS: dose de sementeira de 35 a 40 kg/ha
• SOLOS NEUTROS/ALCALINOS: dose de sementeira de 35 a 40 kg/ha
• NORTE DA PENÍNSULA: dose de sementeira de 35 a 40 kg/ha

MANEIO
• Época de sementeira: no outono, de setembro a 

novembro.
• Adubação de fundo: 25 a 50 unidades de N; 50 a 

90 unidades de P2O5; 50 a 90 unidades de K2O.
• Adubação de cobertura: 40 a 60 unid. N depois do corte e/ou pastoreio (entre novembro e 

janeiro).
• Eventual primeiro pastoreio: quando a terra o permita, apenas para controlo de 

infestantes, com o azevém da mistura com 8 a 10 folhas
• Corte final: a época ideal é quando 30 a 40 % das leguminosas estejam em floração.

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS PROTEÍNA BRUTA UFL DIGESTIBILIDADE

6.000-13.000 kg de MS/ha 11-20% 0,60-0,75 kg/MS 55-70 % de la MS

Batlle anual strigosa

• Gama de fórmulas baseadas em aveia 
strigosa, gramíneas e leguminosas anuais, 
de elevado rendimento e rápida implantação 
no terreno, para uma elevada produção de 
forragem para um corte final

FÓRMULAS DISPONÍVEIS
• SOLOS ÁCIDOS: dose de sementeira de 40 a 45 kg/ha
• SOLOS ARENOSOS: dose de sementeira de 40 a 45 kg/ha
• SOLOS NEUTROS/ALCALINOS: dose de sementeira de 40 a 45 kg/ha
• NORTE DA PENÍNSULA: dose de sementeira de 40 a 45 kg/ha

MANEIO
• Época de sementeira: no outono, de setembro a 

novembro.
• Adubação de fundo: 25 a 50 unidades de N; 50 a 

90 unidades de P2O5; 50 a 90 unidades de K2O.
• Adubação de cobertura: 40 a 60 unid. N depois do corte e/ou pastoreio (entre novembro e 

janeiro).
• Eventual primeiro pastoreio: quando a terra o permita, apenas para controlo de 

infestantes, com o azevém da mistura com 8 a 10 folhas
• Corte final: a época ideal é quando 30 a 40 % das leguminosas estejam em floração.

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS PROTEÍNA BRUTA UFL DIGESTIBILIDADE

7.000-14.000 kg de MS/ha 11-16% 0,60-0,75 kg/MS 55-70 % de la MS
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Batlle anual forridena

• Gama de fórmulas baseadas em aveia sativa 
Forridena, gramíneas e leguminosas anuais, 
de elevado rendimento e rápida implantação 
no terreno, para uma elevada produção de 
forragem para um corte final

FÓRMULAS DISPONÍVEIS
• ANUAL FORRIDENA: dose de sementeira de 60 a 70 kg/ha

MANEIO
• Época de sementeira: no outono, de setembro a 

novembro.
• Adubação de fundo: 25 a 50 unidades de N; 50 a 

90 unidades de P2O5; 50 a 90 unidades de K2O.
• Adubação de cobertura: 40 a 60 unid. N depois do corte e/ou pastoreio (entre novembro e 

janeiro).
• Eventual primeiro pastoreio: quando a terra o permita, apenas para controlo de 

infestantes, com o azevém da mistura com 8 a 10 folhas
• Corte final: a época ideal é quando 30 a 40 % das leguminosas estejam em floração.

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS PROTEÍNA BRUTA UFL DIGESTIBILIDADE

5.000-12.000 kg de MS/ha 11-16% 0,60-0,75 kg/MS 55-70 % de la MS

Batlle anual triticale

• Gama de fórmulas baseadas em triticale 
forrageiro, gramíneas e leguminosas anuais, 
de elevado rendimento e rápida implantação 
no terreno, para uma elevada produção de 
forragem para um corte final

FÓRMULAS DISPONÍVEIS
• SUELOS ÁCIDOS: SOLOS ÁCIDOS: dose de sementeira de 65 a 70 kg/ha

• SOLOS ARENOSOS: dose de sementeira de 65 a 70 kg/ha

• SOLOS NEUTROS/ALCALINOS: dose de sementeira de 65 a 70 kg/ha

• NORTE DA PENÍNSULA: dose de sementeira de 65 a 70 kg/ha

MANEIO
• Época de sementeira: no outono, de setembro a 

novembro.
• Adubação de fundo: 25 a 50 unidades de N; 50 a 

90 unidades de P2O5; 50 a 90 unidades de K2O.
• Adubação de cobertura: 40 a 60 unid. N depois do corte e/ou pastoreio (entre novembro e 

janeiro).
• Eventual primeiro pastoreio: quando a terra o permita, apenas para controlo de 

infestantes, com o azevém da mistura com 8 a 10 folhas
• Corte final: a época ideal é quando 30 a 40 % das leguminosas estejam em floração.

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS PROTEÍNA BRUTA UFL DIGESTIBILIDADE

6.000-12.000 kg de MS/ha 11-20% 0,60-0,75 kg/MS 55-70 % de la MS
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MANEIO
• Época de sementeira: no outono, de setembro a 

novembro.
• Adubação de fundo: 25 a 50 unidades de N; 50 a 

90 unidades de P2O5; 50 a 90 unidades de K2O.
• Adubação de cobertura: 40 a 60 unid. N depois do corte e/ou pastoreio (entre novembro e 

janeiro).
• Eventual primeiro pastoreio: quando a terra o permita, apenas para controlo de 

infestantes, com o azevém da mistura com 8 a 10 folhas
• Corte final: a época ideal é quando 30 a 40 % das leguminosas estejam em floração.

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS PROTEÍNA BRUTA UFL DIGESTIBILIDADE

6.000-12.000 kg de MS/ha 10-18% 0,55-0,70 kg/MS 55-70 % de la MS

Batlle anual cevada

• Gama de fórmulas baseadas em cevada 
forrageira, gramíneas e leguminosas anuais, 
de elevado rendimento e rápida implantação 
no terreno, para uma elevada produção de 
forragem para um corte final

FÓRMULAS DISPONÍVEIS
• SOLOS ÁCIDOS: dose de sementeira de 75 a 80 kg/ha

• SOLOS NEUTROS/ALCALINOS: dose de sementeira de 75 a 80 kg/ha
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Batlle plurianuais

Batlle plurianuais

Batlle plurianuais florestais

USOS E PROPRIEDADES
Semillas Batlle desenvolveu misturas para 
aproveitamento forrageiro com persistência de 
2 a 5 anos e misturas florestais com persistência 
de 2 a 3 anos. Dessa forma, para o primeiro caso 
colocamos soluções forrageiras para pastoreio 
ou corte nas zonas mais húmidas da Península 
Ibérica, e para o segundo o intuito é a recuperação 
de solos marginais florestais que se desmatam e 
nos quais se pretende melhorar a fertilidade.
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Batlle plurianuais

• Gama de fórmulas baseadas em gramíneas e 
leguminosas anuais e plurianuais, destinadas 
para zonas com mais de 800 mm de chuva ou 
para condições de regadio. Especialmente 
elaboradas para o Norte da Península Ibérica, 
para uma produção forrageira elevada em 
diversos cortes e eventualmente pastoreio

FÓRMULAS DISPONÍVEIS
• 2 ANOS: dose de sementeira de 30 a 35 kg/ha

• 3 ANOS: dose de sementeira de 30 a 35 kg/ha

• 4 ANOS: dose de sementeira de 30 a 35 kg/ha

MANEIO
• Época de sementeira: no outono, de setembro a 

novembro, e na primavera de fevereiro a abril.
• Adubação de fundo: 25 a 50 unidades de N; 50 a 

90 unidades de P2O5; 50 a 90 unidades de K2O.
• Adubação de cobertura: 40 a 60 unid. N depois do 

corte e/ou pastoreio (entre novembro e janeiro ou entre maio e julho, dependendo do seu 
rendimento).

• Primeiro corte/pastoreio: quando a terra o permita, e com o tamanho de azevém 
suficiente, este corte serve para controlo de infestantes e homogeneização da mistura

• Cortes e pastoreio: a implantação da cultura ocorre durante o primeiro ano, e a cadência 
de cortes poderá ocorrer em intervalos de 2 a 3 meses, dependendo muito da evolução da 

climatologia.

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS PROTEÍNA BRUTA UFL DIGESTIBILIDADE

9.000-15.000 kg de MS/ha 16-20% 0,80-0,95 kg/MS 60-80 % de la MS
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Batlle plurianuais florestais

• Gama de fórmulas baseadas na tremocilha 
e leguminosas anuais, todas precursoras de 
fertilidade. São misturas destinadas para áreas 
florestais que se estão a recuperar de plantas 
arbustivas e infestantes. Geralmente depois 
de limpeza de matos, permitem uma posterior 
instalação de uma pastagem permanente

FÓRMULAS DISPONÍVEIS
• SOLOS ÁCIDOS A NEUTROS: dose de sementeira de 35 a 40 kg/ha

• SOLOS ARENOSOS: dose de sementeira de 35 a 40 kg/ha

MANEIO
• Época de sementeira: no outono, de setembro a 

novembro.
• Adubação de fundo: 30 a 50 unidades de P2O5;  

30 a 50 unidades de K2O.
• De duração anual ou bianual, a intenção é incrementar a riqueza em matéria orgânica 

do solo. Possibilidade de pastoreio, mas preferencialmente deverá deixar-se em repouso 
durante a primeira primavera para sideração verde. Alguma semente produzida durante 
esse período pode ficar disponível para um segundo ano.

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS PROTEÍNA BRUTA

3.000-9.000 kg de MS/ha. 11-15%
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INTRODUÇÃO
Cultura de investimento de longo prazo, 
Semillas Batlle coloca à disposição uma 
ampla variabilidade de composições, 
devidamente adaptadas às distintas condições 
de solo e climatologia da Península Ibérica.

BATLLE PRADOS PERMANENTES DE SQUEIRO 
é a melhor solução para a produção de 
erva de qualidade de longa duração, para 
aproveitamento em pastoreio. Uma rigorosa 
seleção das variedades mais adaptadas, 
persistentes e produtivas é garantia de erva de 
elevada qualidade, energia e digestibilidade, 
com efeitos de melhoria da estrutura del solo 
por incremento da matéria orgânica, redução da 
erosão e melhoria do ciclo da água.

Batlle prados permanentes
de sequeiro
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MANEIO DE PRIMEIRO ANO 
• Época de sementeira: no outono, de setembro 

a novembro. A terra deverá apresentar uma 
temperatura superior a 10ºC para que a simbiose 
entre as leguminosas e o rhizobium incorporado 
na semente seja eficaz.

• Adubação de fundo: 50 a 90 unidades de P2O5 e 
eventualmente 50 a 90 unidades K2O. As análises 
de solo são um instrumento muito importante 
para uma operação mais eficiente.

• Início do pastoreio no outono: quando a terra e a erva o permitam, deverão ser de curta 
duração e com uma grande pecuária para limpeza de infestantes.

• Floração de primavera: quando se observem as primeiras flores, a pastagem deverá 
ficar reservada sem a presença de animais, para criar toda a semente necessária para 
os próximos anos. Dessa forma ficará disponível um banco de sementes abundante que 
garante uma elevada persistência.

• Remoção do pasto seco: por ação de pastoreio, o pasto seco criado durante a primavera 
deverá desaparecer totalmente, antes das primeiras chuvas do próximo Outono. Dessa 
forma, à emergência das novas plantas não haverá obstáculos para que se possam instalar 
de novo.

MANEIO DE SEGUNDO ANO E SEGUINTES
• Pastoreio intermitente ou rotacional: quando as plantas tenham tamanho suficiente 

depois das primeiras chuvas de Outono.
• Remoção do pasto seco: por ação de pastoreio, o pasto seco criado durante a primavera 

deverá desaparecer totalmente, antes das primeiras chuvas do próximo outono. Dessa 
forma, à emergência das novas plantas não haverá obstáculos para que se possam instalar 
de novo.

• Adubação de manutenção: pode realizar-se anualmente ou a cada 2 anos, geralmente 
com 20 a 40 unidades P2O5 e eventualmente 20 a 40 unidades K2O, anuais. Uma cultura 
permanente de sequeiro, com presença abundante de leguminosas pode fixar pelo menos 

Batlle prados permanentes de sequeiro

MANEIO DE  PRADOS PERMANENTES  
DE SEQUEIRO
• Para assegurar uma persistência longa de 

uma pastagem de sequeiro, o maneio divide-
se em primeiro ano e segundo ano/seguintes



100 unidades por hectare de azoto ao solo, elevando a sua fertilidade e aproveitamento de 
nutrientes por parte de outras espécies presentes na pastagem.

PRODUÇÕES ESTIMADAS
• As condições de solo e clima, bem como a fase do ciclo produtivo da cultura, influenciam 

muito a capacidade produtiva e qualitativa de uma pastagem permanente de sequeiro. Os 
intervalos apresentados, são por essa razão, amplos e muito variáveis.

PRODUÇÕES ESTIMADAS PROTEÍNA BRUTA UFL DIGESTIBILIDAD

3.000-12.000 kg de MS/ha 7-20% 0,50-0,95 kg/MS 50-70 % de la MS

FÓRMULAS DISPONÍVEIS

Solos ácidos: dose de sementeira de 25-30 kg/ha
• BATLLE PRADO SEQUEIRO ÁCIDOS MENOS 550 MM
• BATLLE PRADO SEQUEIRO ÁCIDOS 550 - 850 MM
• BATLLE PRADO SEQUEIRO ÁCIDOS MAIS DE 850 MM

Solos neutros: dose de sementeira de 25-30 kg/ha
• BATLLE PRADO SEQUEIRO NEUTROS MENOS 600 MM
• BATLLE PRADO SEQUEIRO NEUTROS MAIS DE 600 MM

Solos alcalinos: dose de sementeira 25-30 kg/ha
• BATLLE PRADO SEQUEIRO ALCALINOS MENOS 600 MM
• BATLLE PRADO SEQUEIRO ALCALINOS MAIS DE 600 MM

Solos particulares: dose de sementeira de 25-30 kg/ha
• BATLLE PRADO SEQUEIRO ARENOSOS
• BATLLE PRADO SEQUEIRO ENCHARCADOS

Leguminosas: dose de sementeira de 20-22 kg/ha
• BATLLE PRADO SEQUEIRO LEGUMINOSAS ÁCIDOS
• BATLLE PRADO SEQUEIRO LEGUMINOSAS ARENOSOS
• BATLLE PRADO SEQUEIRO LEGUMINOSAS NEUTROS/ALCALINOS
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Batlle prados permanentes 
de regadio

INTRODUÇÃO
Cultura de investimento de longo prazo, 
Semillas Batlle coloca à disposição 
composições adaptadas às distintas condições 
de solo e climatologia da Península Ibérica.

BATLLE PRADOS PERMANENTES DE REGADIO 
é a melhor solução para a produção de 
erva de qualidade de longa duração, para 
aproveitamento em pastoreio e possibilidade de 
corte nalguma fase do ciclo da cultura durante 
a Primavera ou Verão. Uma rigorosa seleção 
das variedades mais adaptadas, persistentes 
e produtivas é garantia de erva de elevada 
qualidade, energia e digestibilidade, com efeitos 
de melhoria da estrutura do solo por incremento 
da matéria orgânica, redução da erosão e 
melhoria do ciclo da água.
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• Época de sementeira: no outono de setembro a 
novembro, e na primavera de fevereiro a maio, 
dependendo zonas geográficas. A terra deverá 
apresentar uma temperatura superior a 10ºC 
para que a simbiose entre as leguminosas e o 
rhizobium incorporado na semente, seja eficaz.

• Adubação de fundo: 70 a 120 unidades de P2O5 e 
eventualmente 70 a 120 unidades K2O. As análises 
de solo são um instrumento muito importante 
para uma operação mais eficiente. 

• Início do pastoreio no Outono: quando a terra e 

erva o permitam, deverão ser de curta duração e com elevada carga pecuária para limpeza 
de infestantes.

• Pastoreio intermitente ou rotacional: quando as plantas tenham tamanho suficiente 
depois das primeiras chuvas de outono

• Adubação de manutenção: pode realizar-se anualmente ou a cada 2 anos, geralmente 
com 30 a 60 unidades P2O5 e eventualmente 30 a 60 unidades K2O, anuais. Uma pastagem 
permanente de regadio, com presença abundante de leguminosas pode fixar pelo menos 
200 unidades de azoto do solo, incrementando a sua fertilidade e aproveitamento de 
nutrientes por parte de outras espécies presentes na pastagem. 

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS PROTEÍNA BRUTA UFL DIGESTIBILIDAD

12.000-20.000 kg de MS/ha 15-25% 0,70-0,95 kg/MS 55-75 % de la MS

Batlle prados permanentes de regadio

• Para assegurar uma persistência elevada da 
pastagem de regadio, tem de assegurar-se as 
seguintes operações:

FÓRMULAS DISPONÍVEIS. Solos ácidos: dose de sementeira de 25-30 kg/ha
• BATLLE PRADO REGADIO SOLOS ÁCIDOS
• BATLLE PRADO REGADIO SOLOS NEUTROS/ALCALINOS
• BATLLE PRADO REGADIO ZONAS MONTANHA
• BATLLE PRADO REGADIO CAVALOS
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Batlle revestimentos

INTRODUÇÃO
Semillas Batlle desenvolveu uma gama ampla 
de composições tendo em conta os benefícios 
que possa conferir à cultura principal.

Uma rigorosa seleção das variedades mais 
adaptadas e persistentes é a garantia para o 
revestimento poder conferir à cultura principal 
os efeitos da melhoria da estrutura do solo, 
incremento da sua fertilidade, incremento da 
matéria orgânica, redução da erosão e melhoria 
do ciclo da água. Melhora o acesso das alfaias 
necessárias para as operações da cultura principal.
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MANEIO DE PRIMEIRO ANO
• Época de sementeira: no outono, de setembro 

a novembro. A terra deverá apresentar uma 
temperatura superior a 10ºC para que a simbiose 
entre as leguminosas e o rhizobium incorporado 
na semente, seja eficaz.

• Floração de primavera: apenas no primeiro ano, o 
revestimento deverá ficar reservado para criação 
do banco de sementes, que garanta uma elevada 
persistência.

• Remoção do pasto seco: por ação mecânica, o pasto seco criado durante a primavera 
deverá desaparecer totalmente, antes das primeiras chuvas do próximo outono. Dessa 
forma, à emergência das novas plantas não haverá obstáculos para que se possam instalar 
de novo.

MANEIO DE SEGUNDO ANO E SEGUINTES
• Remoção do pasto seco: por ação mecânica, o pasto seco criado durante a primavera 

deverá desaparecer totalmente, antes das primeiras chuvas do próximo outono. Dessa 
forma, à emergência das novas plantas não haverá obstáculos para que se possam instalar 
de novo.

Batlle revestimentos

MANEIO DOS REVESTIMENTOS
Para assegurar uma persistência elevada do 
revestimento, convém dividir o maneio em pri-
meiro ano e segundo ano/seguintes:

FÓRMULAS DISPONÍVEIS. Dose de sementeira de 20 a 25 kg/ha
• BATLLE REVESTIMENTOS PARA VINHAS: consultar departamento técnico

• BATLLE REVESTIMENTOS PARA OLIVAL: consultar departamento técnico

• BATLLE REVESTIMENTOS PARA POMARES: consultar departamento técnico

• BATLLE REVESTIMENTOS PARA FLORESTAS: consultar departamento técnico
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Batlle bioagricultura

INTRODUÇÃO
Questões atuais relacionadas com o meio 
ambiente, alterações climáticas, paisagismo 
e novas tecnologias agrícolas, são novos 
desafios para a agricultura.

Algumas das espécies forrageiras que Semillas 
Batlle desenvolve e comercializa têm um 
novo papel para controlo de pragas e doenças, 
melhoria do ciclo da água, incremento da fauna 
e biodiversidade, com especial relevância para 
insetos beneficiadores que são fundamentais 
para a polinização das culturas.
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Batlle bioagricultura

• Semillas Batlle desenvolveu uma ampla gama 
de composições forrageiras e pratenses, com 
capacidade para contribuir com benefícios 
para outras áreas da agricultura

FÓRMULAS DISPONÍVEIS
• BATLLE INTERCULTURAS: consultar departamento técnico

• BATLLE POLINIZADORAS: consultar departamento técnico

• BATLLE CONTROLO DE PRAGAS: consultar departamento técnico

• BATLLE PAISAGISMO: consultar departamento técnico

• BATLLE HIDRO SEMENTEIRAS: consultar departamento técnico

MISTURAS FORRAGEIRAS. BATLLE BIOAGRICULTURA

• Misturas para interculturas: para rotação com 
outras culturas principais, que são beneficiadas 
por esta.

• Misturas polinizadoras: têm como principal 
finalidade incrementar a população de insetos 
beneficiadores e polinizadores do ecossistema.

• Misturas para controlo de pragas e doenças: 
ajudam a diminuir/eliminar pragas e doenças 
prejudiciais, favorecendo um controlo biológico.

• Misturas para paisagismo: destinadas a melhorar 
a envolvente paisagística, tanto rural como urbano.

• Misturas para hidro sementeiras: misturas de sementes adaptadas a esta técnica, para 
conseguir uma técnica de sementeira, mais fácil e rápida. Asseguram uma germinação 
superior e como consequência maior possibilidade de vegetação do terreno.
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Semillas	Batlle	S.A.
Santiago Rusiñol 4. 08750 Molins de Rei. Barcelona. Espanha
T. +34 936 681 237 www.semillasbatlle.com


