Convert* HD364

Qualidade Forrageira
Produção
Dependendo das características de clima e solos, a produção de forrageira do
CONVERT* HD364 varia entre 10 e 27 t/ha de MS por ano, sendo que 20%
desse rendimento pode ser produzido durante a época seca. A gramínea
responde bem à fertilização, particularmente ao Nitrogênio, em aplicações
anuais fracionadas entre 100 e 150 kg/ha de N e 50 kg/ha de P, de acordo com
a fertilidade do solo.
A qualidade forrageira do CONVERT* HD364 é alta, em comparação com
outras gramíneas tropicais, apresentando valores de Proteína Bruta (PB) entre
8 e 16% e Digestibilidade in Vitro da MS entre 55% e 66% em rebrotes de 25 a
30 dias.
O consumo por bovinos sob pastoreio é alto, o que se traduz em produções
significativamente maiores de leite em condições similares de uso, em relação
às outras cultivares de Brachiaria como cv. Toledo (ou MG5 Vitória ou Xaraés)
(Brachiaria brizantha CIAT 26110).
Produtividade
A boa qualidade forrageira e o alto consumo por animais no pastoreio do
CONVERT* HD364 traduzem-se numa maior produção de carne e leite por
animal em comparação com outras cultivares de Brachiaria.
Os resultados gerados pelo Programa de Forragens Tropicais do CIAT na
localidade de Santander de Quilichao (Colômbia) demonstram que o
CONVERT* HD364 produziu 11% a mais de leite na época seca e 23% a mais
na época de chuvas, em comparação com as produções alcançadas em

pastagens de B. decumbens cv. Basilisk e B. brizantha cv. Toledo (ou MG5
Vitória ou Xaraés).
Qualidade de forragem
• Maior relação folha-haste, contribuindo para a oferta de uma forragem de
melhor qualidade

CONTATO:
FONE /FAX '*55 (*18) 3646-1337
Celular TIM *55 (*18) 8162-4717
Celular TIM *55 (*18) 8162-4718
Celular vivo*55 (*18) 9729-9265
Celular vivo*55 (*18) 9763-0304
Celular vivo*55 (*18) 9742-1339

CONTATO: VIA - MAIL
vendas@sementescaicara.com.br
televendas@sementescaicara.com.br

