O CAMINHO PARA A QUALIDADE.
O QUE VEM A SER SEMENTES DE CAPIM VAQUERO PELETIZADAS
É apresentado 100% na forma peletizada , o que consiste no recobrimento da semente,
geralmente após um processo de escarificação com ácido sulfúrico, com materiais
finamente moídos, que melhoram a fluidez, aumentam o peso, fornecem alguns
nutrientes e protegem contra a ação de predadores e melhorando o poder germinativo
das sementes . A tecnologia de Peletização das sementes de forrageiras tem por objetivo
melhorar a plantabilidade destas sementes, potencializar o tratamento de fungicidas e
inseticida, economizar com o transporte e mão-de-obra, entre outras vantagens tornando
as sementes do capim vaquero peletizadas que as sementes germinam 70% mais que
uma semente comum sem ser peletizada

O que é uma semente de capim vaquero Peletizada?
A peletização de sementes de capim vaquero é uma espécie de revestimento. Esta técnica de
se revestir as sementes já é muito utilizada há muito tempo em sementes de hortaliças,
ornamentais, tabaco, florestais e agora em forrageiras.

Qual o tratamento que uma semente de capim vaquero precisa ser
submetida para ser peletizadas ?
A peletização de sementes de capim vaquero é uma tecnologia que permite uma melhor
utilização das sementes, incluindo uma melhor plantabilidade , melhor germinação e maior
proteção..
Quando o lote apresentar em torno de 98 a 99% de pureza, a semente é submetida ao
tratamento de escarificação química com ácido sulfúrico concentrado.
Este é um tratamento importantíssimo, pois nesta etapa as sementes imaturas, que não foram
retiradas no beneficiamento (fica em torno de 10%), são eliminadas pela ação do ácido
sulfúrico, ficando somente àquelas sementes de maior vigor e que completaram totalmente a
maturação fisiológica. Não se esquecendo que o tratamento com ácido sulfúrico, através da
escarificação química, é um dos métodos recomendados para a quebra de dormência em
sementes de forrageiras.

Quais as vantagens que estas sementes peletizadas apresentam em
relação a uma semente comum?
O uso de sementes de capim vaquero peletizadas beneficia o seu usuário com sementes de
alta pureza, sem sementes de plantas invasoras, evita o transporte de materiais inertes que
encarecem o frete, com o aumento de tamanho há maior facilidade para o plantio, para a
calibração dos equipamentos de plantio, não há presença de sementes imaturas (“meia
grana”) que podem até germinar, mas originam plântulas sem vigor e que morrem facilmente,
o tratamento com fungicida protege as plântulas germinadas por até 30 dias e já comprovado
que a germinação das sementes é 70% a mais que sementes comum sem ser sementes
peletizadas , etc. E finalmente uma outra informação importante, é que as sementes nuas
germinam no solo e estão sujeitas às variações das intempéries locais.
As sementes peletizadas do capim vaquero não germinam no solo, elas germinam dentro do
revestimento, onde possui a proteção do fungicida, umidade em quantidade adequada, alguns
nutrientes que não utilizados na germinação, enfim as condições de germinação destas duas
sementes são totalmente diferentes, com grande vantagem para as sementes de capim
vaquero peletizadas .

A utilização de uma semente do capim vaquero peletizadas dispensa o
produtor de realizar um bom preparo de solo?
Não, todo cultivo que vai ser implantado em determinada área, necessita que o preparo de
solo seja feito de maneira a permitir que as sementes germinem e se desenvolvam. De modo
geral, isso vale para qualquer tipo de semente, quanto pior as condições de plantio (preparo
de solo, clima, controle de ervas daninhas, insetos, roedores, etc.) maior deve ser a quantidade
de sementes a ser utilizada.

Qual sua indicação para que o produtor consiga formar uma boa
pastagem de capim vaquero utilizando uma semente Peletizada?
A semente do capim vaquero peletizada é apenas um dos fatores para o sucesso no
estabelecimento de uma pastagem pois é de saber que sementes de capim vaquero que não
seja peletizadas são sementes muito difícil de ser feito o plantio por ser sementes de tamanho
pequenas e com pouca reserva de água muitas das vezes não germinando . A qualidade das
sementes utilizadas no estabelecimento é fundamental tem que ser sementes do capim
vaquero mais sementes peletizadas , a dosagem utilizada também interfere neste
estabelecimento, além do preparo do solo, o controle das plantas invasoras, o cuidado com os
ataques de insetos, solo sem déficit hídrico, temperatura do solo acima de 20ºC, pelo menos
10h de luz por dia, profundidade das sementes no plantio, cuidado com as sementes que vai
plantar plante certo sementes peletizadas e muito cuidado na fermentação do material
orgânico no solo, entre outros.

Confira nossa qualidade em sementes peletizadas.
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