
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistura de PRADO PARA CAVALOS 
 

Excelente mistura de sementes especialmente desenvolvida para suportar o pastoreio 
e pisoteio dos cavalos fornecendo, simultaneamente, a forragem necessária à 
alimentação do cavalo.  
A mistura é composta por variedades de gramíneas, com nível de afilhamento baixo, 
de forma a tolerar o tipo e padrão de pastoreio do cavalo, ou seja um pastoreio baixo e 
contínuo. As variedades escolhidas apresentam um elevado valor nutritivo e 
quantidade de fibra adequada para manter o animal saudável e satisfazer as 
necessidades nutritivas do cavalo. 
 
Esta mistura foi especialmente formulada com variedades melhoradas e sem endófito de 
Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Poa pratensis, Lolium perenne e 
Lolium multiflorum. Trata-se de uma mistura de rápida instalação, persistente, palatável, e 
uma excelente fonte de fibra digerível.  
 

 Rápida instalação 

 Pasto denso 

 Baixo ponto de crescimento – tolera pisoteio e pastoreio intensivo 

 Excelente fonte de fibra 

 Elevada produção de matéria-seca 
 

 
 

ADAPTABILIDADE AO CLIMA E AO SOLO 
Mistura à base de espécies de clima temperado, com boa performance em zonas de clima 
temperado. Também com boa adaptabilidade a climas mais secos, com rega. 
 
Boa adaptação a vários tipos de solo, desde que apresentem a fertilidade adequada. Indicada 
tanto para solos superficiais com solos mais profundos, de textura ligeira ou pesada. O pH do 
solo entre 6 e 8 está adequando ao crescimento deste prado. 
 
 
 



 
 

 
 
 

UTILIZAÇÃO 
Esta mistura foi especialmente concebida para ser usada em pastoreio. Pode ser usada tanto 
em novas sementeiras, como para melhorar prados já existentes.  
 
 

INSTALAÇÃO 
Em climas moderados ou em climas secos com rega, as sementeiras poderão ser feitas quer na 
Primavera, quer no Outono. Em zonas susceptíveis a seca durante o Verão, recomenda-se a 
sementeira no início do Outono. Antes de semear, incorporar cerca de 115Kg/ha de um 
fertilizante de fundo equilibrado, tipo 20-20-20 (N-P-K), de forma a assegurar uma rápida 
instalação após a germinação. A sementeira pode ser feita por cultivo, sementeira directa ou 
com distribuidor de semente/adubo. Recomenda-se sementeira por cultivo. A cama de 
sementeira dever ser firme e a semente não deverá ficar abaixo dos 0.5cm de profundidade. O 
vigor e a capacidade de rápida instalação também tornam a mistura adequada à sementeira-
directa ou à utilização de um distribuidor. Quando semeado com distribuidor, recomenda-se 
uma leve passagem com uma grade e rolagem após a sementeira para promover uma rápida 
instalação. 
 
 
 
 
 

DOSE DE SEMENTEIRA 
Dose de sementeira:   30Kg/ha 
Sementeira directa:   30-35Kg/ha 
Sementeira com distribuidor:  40-45 Kg/ha 
 
 
 
 
 

MANUTENÇÃO 
De forma a maximizar o crescimento e afilhamento durante o primeiro ano, a altura do pasto 
deve ser mantida entre 7.5 a 25 cm. Quando as plantas estiverem bem enraizadas, deve-se 
então permitir um pastoreio ligeiro ou então cortar com frequência, antes de permitir um 
pastoreio intensivo. Uma vez instalada, esta mistura produz um prado persistente. Uma boa 
gestão do pastoreio e períodos de repouso permitem uma óptima produção de forragem e um 
pasto denso e vegetativo. Deixar o pasto crescer até aos 15cm e depois permitir o pastoreio ou 
cortar, até atingir uma altura de 7.5cm. A inclusão de um trevo branco, a uma dose de 5-
7.5Kg/ha, proporciona uma fonte de azoto disponível, melhorando a fertilidade do pasto e 
aumentando o valor nutritivo. 
 
 


