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Justificativa: A importância sócio-econômica da pecuária no Paraná como no Brasil é

indiscutível.  Contudo, os baixos índices  de produtividade  revelam que este  setor da

economia  está  sendo  explorado  abaixo  do  potencial  que  a  natureza  nos  reservou.

Somente  com  o  conhecimento  dos  fatores  ambientais  e  a  resposta  das  plantas

forrageiras, juntamente com o desenvolvimento de técnicas de manejo que contemple o

convívio  entre  as  plantas  e  os  animais  é  que  poderemos  usufruir  de  uma  maneira

sustentável dos recursos naturais disponíveis. Além disso, por ser as plantas forrageiras

fator de melhoria e conservação do solo, constitui-se então como importante alternativa

na recuperação de áreas degradadas pelas práticas agrícolas inadequadas, podendo fazer

parte  de  sistemas  de  utilização  integrados  com a  agricultura  como garantia  de  sua

sustentabilidade.

Objetivo: Fornecer informações de forma a capacitar o aluno para:

 Tomar  consciência  dos  problemas  básicos  da  pecuária,  relacionados  ao  nível

alimentar dos animais;

 Conhecer  as  espécies  forrageiras  que  podem  ser  importantes  alternativas  como

forragem dentro dos diversos ambientes de clima e de solo e tipo de exploração

animal, e;

 Conhecer técnicas de manejo que visem a implantação e persistência de espécies

forrageiras.

 Conhecer alternativas de sistemas integrados entre pastagens , lavouras e florestas.



Data PROGRAMA AF047- FORRAGICULTURA Local Professor

31/07-01/08 Apresentações, Planejamento da disciplina, Assuntos gerais. SCA Anibal

07-08/08 Histórico e importância da Forragicultura no Paraná e no Brasil.

SIPA 1

SCA Anibal

14-15/08 SIPA2; 

Espécies forrageiras de inverno 

Fazenda Anibal

21-22/08 Elaboração de projetos agropecuários; Balanço forrageiro;  Visita

ao projeto NITA;

Espécies forrageiras de inverno

Fazenda Anibal

28-29/08 Fazenda Anibal

11-12/09 Fatores climáticos na produção de forrageiras

Espécies forrageiras de inverno

Fazenda Anibal

18-19/09 Formação,  Recuperação,  Melhoramento  e  Reforma de  pastagens.

Espécies forrageiras de verão

Fazenda Anibal

25-26/09 Adubação e calagem em pastagens 

Espécies forrageiras de verão

Fazenda Anibal

26-27/09 Entrega da primeira versão do projeto SCA Anibal

02-03/10 EVINCI

09-10/10 Adubação e calagem em pastagens 

1a  Avaliação

Fazenda Anibal

16-17/10 Manejo de pastagens I

Espécies forrageiras de verão

Fazenda Anibal

23-24/10 Manejo de pastagens II

Espécies forrageiras de verão

Fazenda Anibal

30-31/10 Métodos de utilização das forrageiras. Pastoreio Rotatínuo

Espécies forrageiras de verão

Fazenda Anibal

06-07/11 Fazenda Anibal
13-14/11 Conservação de forragem – Fenação e Silagem Fazenda Anibal

20-21/11 Visita propriedade rural Campina

G. do Sul

Anibal

27-28/11 Apresentação final dos projetos SCA

04-05/12 2a  Avaliação SCA Anibal

11-12/12 Semana de estudos SCA Anibal

18-19/12 Exames Finais
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