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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)
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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
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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.
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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
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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

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS ANUAIS SEM SEMENTES DURAS
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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
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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

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS ANUAIS COM SEMENTES DURAS
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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



94

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
B
R

SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS PERENES 103SEMENTES FORRAGEIRAS. LEGUMINOSAS PERENES



104

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.
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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 
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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
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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


