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

Piper
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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
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• 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


