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 Desde 1978, a Sementes Presidente vem introduzindo produtos de qualidade no mercado - com 
atuação no Brasil e também em toda a América Latina.
 
 Hoje, a Sementes Presidente fortalece seu padrão de qualidade, mantendo seus campos de 
produção sob rigorosa fiscalização e certificação pelo Ministério da Agricultura.
 
 A Sementes Presidente passou a investir em seus clientes lançando o Projeto Integração Lavoura 
Pecuária e Floresta (Projeto ILPF), uma estratégia de produção sustentável que integra as atividades 
agrícolas, pecuárias e florestais, isso tudo sendo realizado na mesma área.
 
 Esse é o objetivo da Sementes Presidente:  fazer que seus clientes produzam mais e com qualidade, 
otimizando os recursos naturais, sociais e financeiros.
 
 Sementes Presidente, a semente certa para o agronegócio.

PRODUZINDO

Certificada
Fiscalizada

Nós, da Sementes Presidente, com esforço e dedicação de décadas de trabalho, conseguimos 
ganhar posição entre as maiores e mais bem conceituadas empresas nacionais e internacionais de 
sementes de pastagem.
Nossa proposta é prover sementes de pastagens que atendam às expectativas dos nossos clientes, 
buscando sempre melhorar a qualidade de nossos produtos e sistema de gestão.
Pesquisas minuciosas e estudos realizados em nosso laboratório, garantem a qualidade de nossas sementes.

qualidade

HISTÓRICO
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Brachiaria ruziziensis cv. Ruziziensis.

Nome popular: Ruziziensis.
Fertilidade do solo: média.
Forma de crescimento: cespitosa.
Altura: até 1,2 metro.
Utilização: cobertura morta.
Digestibilidade: boa.
Palatabilidade: boa.
Tolerância à seca: média.
Tolerância ao frio: baixa.
Teor de proteína: 6 a 12% na MS (matéria seca).
Ciclo vegetativo: perene.
Produção de forragens: 14 ton. de MS/ha/ano.
Cigarrinha das pastagens: suscetível.
Consorciação: culturas anuais e leguminosas.
Baixa resistência ao pisoteio.

• Integração 
lavoura-pecuária,
fácil dessecação.

Brachiaria brizantha cv. Marandu.

Nome popular: Brizanthão/Branquiarão.
Altura: 1 metro a 1,5 metro.
Forma de crescimento: touceira semiereta.
Ciclo vegetativo: perene.
Utilização: pastejo direto, fenação e silagem.
Digestibilidade: boa.
Palatabilidade: boa.
Proteína bruta: 11% na MS (matéria seca).
Tolerância à seca: média.
Tolerância ao frio: média.
Cigarrinha das pastagens: resistente.
Produção de forragem: 12 a 18 ton. de MS/ha/ano.
Boa adaptabilidade aos diferentes tipos de solo e clima.

• Animais em 
terminações e 
acabamentos.

GRAMÍNEAS
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Brachiaria decumbens cv. Basilisk.

Nome popular: Brachiarinha.
Altura: 60 centímetros a 1 metro.
Forma de crescimento: decumbente.
Ciclo vegetativo: perene.
Utilização: pastejo direto, fenação e silagem.
Digestibilidade: boa.
Palatabilidade: média e boa.
Proteína bruta: de 6 a 10% na MS (matéria seca).
Tolerância à seca: média.
Tolerância ao frio: média.
Cigarrinha das pastagens: suscetível.
Produção de forragem: 10 a 15 ton. de MS/ha/ano.
Alto poder de rebrota.
Ótima resistência ao pisoteio.

• Solos de 
média e baixa 
fertilidade.

Brachiaria humidícola cv. Humidícola.

Nome popular: Humidícola. 
Altura: 1 metro.
Forma de crescimento: planta estolonífera.
Ciclo vegetativo: perene.
Utilização: pastejo direto.
Digestibilidade: média e baixa.
Palatabilidade: média e baixa.
Proteína bruta: de 3 a 8% na MS (matéria seca).
Tolerância à seca: alta.
Tolerância ao frio: média.
Tolerância ao encharcamento: alta tolerância.
Cigarrinha das pastagens: tolerante.
Produção de forragem: 8 a 10 ton.  de MS/ha/ano.

• Áreas 
sujeitas ao 
encharcamento.

GRAMÍNEAS
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Brachiaria humidícola cv. Llanero.

Nome popular: Dictyoneura.
Altura: 1 metro.
Forma de crescimento: planta estolonífera.
Ciclo vegetativo: perene.
Utilização: pastejo direto e fenação.
Digestibilidade: boa.
Palatabilidade: boa.
Proteína bruta: de 4 a 8% na MS (matéria seca).
Tolerância à seca: boa.
Tolerância ao frio: boa.
Cigarrinha das pastagens: tolerante.
Produção de forragem: 8 a 15 ton. de MS/ha/ano.
Tolerância ao encharcamento: boa.

• Consórcio com 
leguminosas.
• Ovinos, equinos
e bovinos.

Brachiaria brizantha cv. MG.4.

Nome popular: MG4.
Altura: 1 metro a 1,50 metro.
Forma de crescimento: touceira decumbente.
Ciclo vegetativo: perene.
Utilização: pastejo direto, fenação e silagem.
Digestibilidade: boa.
Palatabilidade: boa.
Proteína bruta: de 9 a 11% na MS (matéria seca).
Tolerância ao frio: média.
Produção de forragem: 10 a 12 ton. de MS/ha/ano.
Cigarrinha das pastagens: baixa tolerância.

• Animais de 
recria e engorda.
• Solos de média 
fertilidade.
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• Mais utilizada 
para vacada.
• Solos de 
média/alta 
fertilidade.

Brachiaria brizantha cv. Xaraés (MG-5).

Nome popular: MG5.
Altura: 1 metro a 1,60 metro.
Forma de crescimento: touceira.
Ciclo vegetativo: perene.
Digestibilidade: boa.
Palatabilidade: média/boa.
Proteína bruta: de 8 a 11% na MS (matéria seca).
Tolerância à seca: média.
Tolerância ao frio: média.
Doenças e pragas: média.
Produção de forragem: 14 a 20 ton. de MS/ha/ano.
Cigarrinha das pastagens: tolerante.
Tolerância ao encharcamento: média/boa.
Ótimo poder de rebrota.

Panicum maximum cv. Mombaça.

Altura: 1,50 metro a 2,50 metros.
Forma de crescimento: touceira cespitosa.
Ciclo vegetativo: perene.
Utilização: pastejo direto e silagem.
Digestibilidade: excelente.
Palatabilidade: excelente.
Proteína bruta: de 12 a 16% na MS (matéria seca).
Tolerância à seca: média.
Tolerância ao frio: média.
Doenças e pragas: resistente.
Produção de forragem: 20 a 28 ton. de MS/ha/ano.
Alta resposta à irrigação.

• Solos de média 
e alta fertilidade.
• Ótimo para 
sistema 
rotacionado.
• Animais em 
terminação e 
acabamento.
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Panicum maximum cv. Massai.

Solos de baixa e média fertilidade.
Altura: até 1 metro.
Forma de crescimento: touceira baixa.
Ciclo vegetativo: perene.
Utilização: fenação, silagem e pastejo direto.
Digestibilidade: excelente.
Palatabilidade: excelente.
Tolerância à seca: média.
Tolerância ao frio: média à alta.
Proteína bruta: 8 a 9% na MS (matéria seca).
Produção forragem: 12 a 15 ton. de MS/ha/ano.

• Utilização para 
bovinos, ovinos e 
caprinos.

Panicum maximum cv. Aruana.

Ciclo vegetativo: perene.
Forma de crescimento: touceiras baixas.
Proteína bruta: 8 a 10% da MS (matéria seca).
Utilização: pastejo direto, silagem e fenação.
Altura: até 1 metro.
Palatabilidade: alta.
Tolerância à seca: média.
Tolerância ao frio: média à alta.
Produção de forragem: 12 a 15 ton. MS/ha/ano.
Digestibilidade: alta.
Solos de baixa e média fertilidade.

• Utilização para 
bovinos, ovinos, 
caprinos e
equinos.

GRAMÍNEAS
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Panicum maximum cv. Tanzânia.

Nome popular: Tanzânia.
Altura: 1,50 metro a 2 metros.
Forma de crescimento: touceira cespitosa.
Ciclo vegetativo: perene.
Utilização: pastoreio direto e silagem.
Digestibilidade: excelente.
Palatabilidade: excelente.
Proteína bruta: de 12 a 16% na MS (matéria seca).
Tolerância à seca: média.
Tolerância ao frio: média.
Produção de forragem: 20 a 28 ton. de MS/ha/ano.
Alta produção sob irrigação.
Solos de alta fertilidade.

• Ótimo para 
sistema 
rotacionado
de corte e leite.

Panicum maximum cv. Miyagui.

Nome popular: Miyagui.
Exigência em fertilidade de solo: média/alta.
Altura da planta: até 2,50 metros.
Hábito de crescimento: touceira cespitosa de crescimento ereto.
Utilização: pastejo direto, rotacionado e silagem.
Aceitabilidade: excelente.
Digestibilidade: excelente.
Tolerância à seca: média.
Tolerância ao frio: baixa.
Teor de proteína: 8 a 14% MS.
Produção de forragem: 25 a 30 ton. de MS/ha/ano.
Ciclo vegetativo: perene.
Cigarrinha das pastagens: tolerante.
Solos encharcados: baia tolerância.
Precipitação pluviométrica: acima de 950mm anuais. 

• Para bovinos 
de leite e de 
corte em sistema 
rotacionado.
• Fácil manejo de 
alto pastejo. 
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Stylosanthes cv. Campo Grande.

Forma de plantio: sementes.
Forma de crescimento: semiereto.
Tolerância à seca: alta.
Tolerância ao frio: baixa.
Palatabilidade: boa.
Digestibilidade: boa.
Proteína bruta: 12 a 18% na MS (matéria seca).
Profundidade de plantio: 1 a 2 cm.
Fixação de nitrogênio: até 100kg de N/ha/ano.
Fertilidade do solo: baixa - média.
Ótimo para solos arenosos.

• Consórcio com 
gramíneas.
• Banco de 
proteínas.

Crotalaria Ochroleuca, Juncea e Spectabilis.

Altura: 50 cm.
Forma de crescimento: ereto.
Ciclo vegetativo: perene.
Utilização: adubação verde/controle de nematoides.
Digestibilidade: média.
Palatabilidade: baixa.
Tolerância à seca: alta.
Tolerância ao frio: baixa.
Forma de plantio: sementes.
Produção de forragem: 4 a 5 ton. de MS/ha/ano.
Fixação de nitrogênio: 200kg a 300kg de N/ha/ano.
Obs.: tóxica aos animais.

• Controle de 
nematoides.
• Cobertura
verde.

LEGUMINOSAS
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REQUISITOS PARA UMA BOA 
FORMAÇÃO DA PASTAGEM

FATORES QUE INTERFEREM NA 
FORMAÇÃO DE PASTAGEM

Orientação técnica;
Análise de solo;
Escolha da forrageira;
Correção do solo/adubação;
Qualidade da semente;

Condições ideais de umidade;
Época e método de plantio;
Profundidade de plantio e cobertura da semente;
Densidade de semeadura (sementes/ha);
Época do primeiro pastejo.

Precipitações fortes após o plantio;
Armazenamento inadequado da semente;
Falta de controle de pragas e doenças;
Preparo inadequado do solo;

Formação de crostas no solo;
Métodos inadequados de semeadura;
Drenagem pobre;
Mão de obra desqualificada.
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