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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

Misturas forrageiras premium

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.

CONCEITOS GERAIS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Semillas Batlle como obtentor, protege as suas variedades PBR´s (“Plant breeders’ rights”)
que se podem comercializar ou produzir mediante um acordo formal com outras entidades.

P
B
R

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.
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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 10 º C). 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 (K 2O). 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.

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 10 ºC, 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.
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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

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.

Batlle
Batlleanuais
Anuales

• 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.

USOS E PROPRIEDADES
Anual corte/pastoreio
Anual corte único
Anual strigosa
Anual forridena
Anual triticale
Anual cevada

Semillas Batlle dispõe de uma ampla gama

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

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.

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

126

MISTURAS FORRAGEIRAS. BATTLE ANUAIS

MISTURAS FORRAGEIRAS. BATTLE ANUAIS

Batlle anual corte único

Batlle anual strigosa

• Gama de fórmulas baseadas em gramíneas e

• Gama de fórmulas baseadas em aveia

leguminosas anuais, de elevado rendimento

strigosa, gramíneas e leguminosas anuais,

e rápida instalação no terreno, para uma

de elevado rendimento e rápida implantação

elevada produção de forragem para um corte

no terreno, para uma elevada produção de

final

forragem para um corte final

MANEIO

MANEIO

• Época de sementeira: no outono, de setembro a

• Época de sementeira: no outono, de setembro a

novembro.

novembro.

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

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

90 unidades de P2O5; 50 a 90 unidades de K2O.

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).

• 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

• 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.

• Corte final: a época ideal é quando 30 a 40 % das leguminosas estejam em floração.

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PROTEÍNA BRUTA

UFL

DIGESTIBILIDADE

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

7.000-14.000 kg de MS/ha

11-16%

0,60-0,75 kg/MS

55-70 % de la MS

FÓRMULAS DISPONÍVEIS

FÓRMULAS DISPONÍVEIS

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

• SOLOS ÁCIDOS: dose de sementeira de 40 a 45 kg/ha

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

• SOLOS ARENOSOS: dose de sementeira de 40 a 45 kg/ha

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

• SOLOS NEUTROS/ALCALINOS: dose de sementeira de 40 a 45 kg/ha

• NORTE DA PENÍNSULA: dose de sementeira de 35 a 40 kg/ha

• NORTE DA PENÍNSULA: dose de sementeira de 40 a 45 kg/ha
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Batlle anual forridena

Batlle anual triticale

• Gama de fórmulas baseadas em aveia sativa

• Gama de fórmulas baseadas em triticale

Forridena, gramíneas e leguminosas anuais,

forrageiro, gramíneas e leguminosas anuais,

de elevado rendimento e rápida implantação

de elevado rendimento e rápida implantação

no terreno, para uma elevada produção de

no terreno, para uma elevada produção de

forragem para um corte final

forragem para um corte final

MANEIO

MANEIO

• Época de sementeira: no outono, de setembro a

• Época de sementeira: no outono, de setembro a

novembro.

novembro.

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

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

90 unidades de P2O5; 50 a 90 unidades de K2O.

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).

• 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

• 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.

• Corte final: a época ideal é quando 30 a 40 % das leguminosas estejam em floração.

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PRODUÇÕES ESTIMADAS

PROTEÍNA BRUTA

UFL

DIGESTIBILIDADE

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

6.000-12.000 kg de MS/ha

11-20%

0,60-0,75 kg/MS

55-70 % de la MS

FÓRMULAS DISPONÍVEIS

FÓRMULAS DISPONÍVEIS

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

• 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
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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

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

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
• 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

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

Batlle plurianuais

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

USOS E PROPRIEDADES
Batlle plurianuais

Semillas Batlle desenvolveu misturas para

Batlle plurianuais florestais

aproveitamento forrageiro com persistência de

de cortes poderá ocorrer em intervalos de 2 a 3 meses, dependendo muito da evolução da
climatologia.

PRODUÇÕES ESTIMADAS

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

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

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.

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
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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

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%

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
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Batlle prados permanentes de sequeiro
MANEIO DE PRADOS PERMANENTES
DE SEQUEIRO
• Para assegurar uma persistência longa de
uma pastagem de sequeiro, o maneio dividese em primeiro ano e segundo ano/seguintes

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

Batlle prados permanentes
de sequeiro

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

INTRODUÇÃO
Cultura de investimento de longo prazo,

BATLLE PRADOS PERMANENTES DE SQUEIRO

Semillas Batlle coloca à disposição uma

é a melhor solução para a produção de

ampla variabilidade de composições,

erva de qualidade de longa duração, para

devidamente adaptadas às distintas condições

aproveitamento em pastoreio. Uma rigorosa

de solo e climatologia da Península Ibérica.

seleção das variedades mais adaptadas,

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.

persistentes e produtivas é garantia de erva de

MANEIO DE SEGUNDO ANO E SEGUINTES

elevada qualidade, energia e digestibilidade,

• Pastoreio intermitente ou rotacional: quando as plantas tenham tamanho suficiente

com efeitos de melhoria da estrutura del solo
por incremento da matéria orgânica, redução da
erosão e melhoria do ciclo da água.

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

MISTURAS FORRAGEIRAS. BATTLE PRADOS PERMANENTES DE SEQUEIRO

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

Batlle prados permanentes
de regadio

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

INTRODUÇÃO

permanente de regadio, com presença abundante de leguminosas pode fixar pelo menos

Cultura de investimento de longo prazo,

BATLLE PRADOS PERMANENTES DE REGADIO

200 unidades de azoto do solo, incrementando a sua fertilidade e aproveitamento de

Semillas Batlle coloca à disposição

é a melhor solução para a produção de

nutrientes por parte de outras espécies presentes na pastagem.

composições adaptadas às distintas condições

erva de qualidade de longa duração, para

de solo e climatologia da Península Ibérica.

aproveitamento em pastoreio e possibilidade de
corte nalguma fase do ciclo da cultura durante

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

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.

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

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

Batlle revestimentos

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

INTRODUÇÃO

• Remoção do pasto seco: por ação mecânica, o pasto seco criado durante a primavera

Semillas Batlle desenvolveu uma gama ampla

Uma rigorosa seleção das variedades mais

de composições tendo em conta os benefícios

adaptadas e persistentes é a garantia para o

forma, à emergência das novas plantas não haverá obstáculos para que se possam instalar

que possa conferir à cultura principal.

revestimento poder conferir à cultura principal

de novo.

deverá desaparecer totalmente, antes das primeiras chuvas do próximo outono. Dessa

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.

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

• 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.

Batlle bioagricultura

• 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.

INTRODUÇÃO
Questões atuais relacionadas com o meio

Algumas das espécies forrageiras que Semillas

ambiente, alterações climáticas, paisagismo

Batlle desenvolve e comercializa têm um

e novas tecnologias agrícolas, são novos

novo papel para controlo de pragas e doenças,

desafios para a agricultura.

melhoria do ciclo da água, incremento da fauna
e biodiversidade, com especial relevância para
insetos beneficiadores que são fundamentais
para a polinização das culturas.

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
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