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A Rocalba possui, atualmente a mais
ampla gama de variedades de espécies
forrageiras para responder a qualquer
necessidade dos agricultores. Também
somos especialistas, com a experiência
suﬁciente no uso e manuseamento
dessas espécies para poder aconselhar
e acompanhar os nossos clientes e
utilizadores.
A instalação de um prado com diferentes espécies forrageiras è uma
decisão importante para o aprovisionamento de alimento. È um pouco como
uma equação com vários parâmetros de
partida (solo, temperatura, humidade,
rotação...) e vários objetivos a alcançar
(precocidade, produção, perenidade,
qualidade nutricional…) que devem ser
superados com um resultado otimizado.
A remodelação do nosso catálogo
oferece uma série de misturas agrupadas em quatro famílias que satisfazem
necessidades especíﬁcas. Não pretende
ser exaustivo embora, responda a uma
ampla gama de necessidades.
A composição e dosagem foram feitas,
em todos os casos, utilizando as melhores variedades, adaptadas a cada
caso e nas proporções adequadas para
alcançar um cultivo equilibrado em
termos de produtividade, qualidade
nutritiva e perenidade.
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SPEEDYLMIX

PLURIMIX

REGMIX
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PERENIDADE

USO

TIPO

Mega
Maxicortes
Proteinas
Easy
Plus
Precoce

anual
anual
anual
anual
anual
anual

corte
corte
pastoreio/corte
pastoreio/corte
pastoreio/corte
pastoreio/corte

sequeiro húmido/fresco
sequeiro húmido/fresco
sequeiro húmido/fresco
sequeiro húmido/fresco
sequeiro húmido/fresco
sequeiro húmido/fresco

Intensivo
Rotacional
Gramìneas
Hydro

perene
perene
perene
perene

pastoreio
pastoreio/corte
pastoreio/corte
pastoreio/corte

sequeiro húmido/fresco
sequeiro húmido/fresco
sequeiro húmido/fresco
sequeiro húmido/fresco

Ácido
Alcalino
Cavalos

perene
perene
perene

pastoreio/corte
pastoreio/corte
pastoreio/corte

regadío/secano húmido
regadío/secano húmido
regadío/secano húmido

Ácido
Alcalino

perene
perene

pastoreio
pastoreio

sequeiro
sequeiro
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MISTURAS

SPEEDYLMIX
Perenidade: prados anuais.
Características: a família SPEEDYLMIX engloba diferentes
combinações de variedades de gramíneas e de leguminosas
para a otimização de diferentes usos.

Compostas por espécies de estabelecimento rápido, estas
misturas anuais têm um início de produção precoce devido à
sua rápida implantação e crescimento. Produzem um alimento
completo rico em energia e proteína.
Adaptadas a áreas de sequeiro fresco, sequeiro húmido e
regadio.

MISTURASFORRAGEIRAS

Época de sementeira: outono.
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SPEEDYLMIX

SPEEDYLMIX

MEGA

MAXICORTES

Proporciona uma altíssima produção de matéria seca, de
alto valor energético e proteico num corte de grande
volume para feno ou silagem. Apetência assegurada.

Produz um alimento muito abundante e de elevada
qualidade nutritiva, devido à combinação de variedades de
espécies leguminosas e gramíneas de alto rendimento.

Muito indicado para parcelas nas quais se efetua um
segundo cultivo de primavera.

Permite efetuar vários aproveitamentos.

Grande produção de forragem num só corte. Recomenda-se efetuá-lo com o grão pastoso.

Gramíneas
70% (Azevém westerwold, Aveia strigosa).

Composição

Leguminosas
30% (Ervilhaca sativa, Ervilhaca villosa e Trevos anuais).

Triticale e Ervilha proteaginosa.

Utilização
Corte.

Composição

Utilização
Corte. Uma vez implantado o cultivo,
è possível efetuar um pastoreio, com a
carga de animais ajustada a ﬁm de evitar
esgotar certas espécies leguminosas que
não suportariam um pastoreio intensivo.

Doses de sementeira
150 kg /ha.

SPMR 1045

Doses de sementeira
40 kg /ha.

SPMR 1050

SPEEDYLMIX

PROTEINAS
Maior conteúdo em proteínas pelo seu elevado conteúdo
em leguminosas.
Mistura muito rústica e adaptável agronomicamente.
Permite vários aproveitamentos.

SPEEDYLMIX

EASY

O aproveitamento è mais flexível graças à composição
das suas variedades de azevém, com o qual o período de
máxima qualidade è prolongado.
Bom equilíbrio energia/proteína.
Permite efetuar vários aproveitamentos.

Composição

Gramíneas
70% (Azevém westerwold).

Gramíneas
75% (Azevém westerwold, Azevém italiano).

Leguminosas
30% (Trevos anuais).

Leguminosas
25% (Trevos anuais).

Utilização
Pastoreio e corte

Doses de sementeira
30-40 kg /ha.

Utilização
Pastoreio e corte

Doses de sementeira
30-40 kg /ha.

SPMR 1030

SPEEDYLMIX

SPMR 1010

SPEEDYLMIX

PLUS

PRECOZ

Mistura de grande potencial produtivo, concebida para
obter rebrotes muito vigorosos.

Entrada em produção precoce graças à eleição de
componentes de rápido desenvolvimento.

Elevada digestibilidade e bom conteúdo em proteína em
todos os cortes.

Mistura muito adequada para terras que se queiram libertar
rapidamente para implantar um segundo cultivo de primavera.

Permite efetuar vários aproveitamentos.

Permite efetuar vários aproveitamentos.

Composição

Composição

Gramíneas
80% (Azevém westerwold).

Gramíneas
80% (Azevém westerwold).

Leguminosas
20% (Trevos anuais).

Leguminosas
20% (Trevos anuais).

Utilização
Pastoreio e corte

Doses de sementeira
30-40 kg /ha.

SPMR 1020

Utilização
Pastoreio e corte

Doses de sementeira
30-40 kg /ha.

SPMR 1040
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Composição
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MISTURAS

PLURIMIX
Perenidade: prados permanentes.
Características: o grupo de formulações forrageiras

PLURIMIX para prados plurianuais está adaptado a condições
de sequeiro húmido e semi húmido. Contudo também se
comporta bem em regadio.

MISTURASFORRAGEIRAS

Época de sementeira: primavera ou outono.
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PLURIMIX

INTENSIVO

PLURIMIX

ROTACIONAL

Fórmula composta por espécies resistentes e produtivas
para o estabelecimento de prados de pastoreio intensivo.

Fórmula ideal para a sementeira de prados altamente
produtivos para o pastoreio rotacional ou corte.

Adaptado a zonas de sequeiro húmido e clima atlântico.

Adaptado a zona de sequeiro húmido ou de clima atlântico.

A rusticidade e a produtividade aliam-se para uma melhor
produção no tempo.

Bom equilíbrio energia/proteína e alta palatabilidade.

Composição
Composição

Gramíneas
75% (Dáctilo, Azevém inglês, Azevém híbrido).

Gramíneas
80% (Dáctilo, Azevém inglês, Azevém hibrido).

Leguminosas
25% (Trevo branco, Trevo violeta).

Leguminosas
20% (Trevos brancos).
Utilização
Pastoreio intensivo.

Utilização
Pastoreio ou corte.

Doses de sementeira
35-40 kg/ha.

Doses de sementeira
35-40 kg/ha.
SPMR 1110

SPMR 1100

GRAMÌNEAS
Fórmula especialmente adaptada a áreas de sequeiro fresco.
Mistura sem leguminosas, cuja composição engloba
numerosas variedades de gramíneas forrageiras para um
elevado potencial forrageiro.

PLURIMIX

HYDRO
Fórmula concebida com espécies adaptadas a solos
hidromórﬁcos para, resistirem a condições de excesso de
humidade e encharcamentos.

Excelente rusticidade e perenidade.

A sua composição permite que se adapte bem ao resto do
terreno onde a superfície não tenha problemas de excesso
de água.

Composição

Composição

Gramíneas
100% (Festuca elevada, Dáctilo, Azevém híbrido, Azevém italiano).

Gramíneas
80% (Festuca elevada, Dáctilo, Azevém híbrido, Azevém italiano).
Leguminosas
20% (Trevos plurianuais).

Utilização
Pastoreio ou corte.

Doses de sementeira
35-40 kg/ha.

SPMR 1080

Utilização
Pastoreio ou corte.

Doses de sementeira
35-40 kg/ha.

SPMR 1120
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PLURIMIX
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MISTURAS

REGMIX
Perenidade: prados permanentes.
Características: as formulações REGMIX são misturas

para a produção de forragem cultivadas em áreas de verões
temperados e quentes e em regime de regadio.

MISTURASFORRAGEIRAS

Época de sementeira: primavera ou outono.
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REGMIX

REGMIX

ÁCIDO

ALCALINO

Para prados de regadio em solos de pH ácido.

Para prados de regadio em solos neutros ou alcalinos.

Também se implanta bem em solos neutros.

Elevada persistência e produção continuada.

Excelente rusticidade e elevadas produções.

Composição

Composição

Gramíneas
85% (Festuca elevada, Dáctilo, Azevém inglês, Azevém híbrido).

Gramíneas
85% (Festuca elevada, Dáctilo, Azevém inglês, Azevém híbrido).

Leguminosas
15% (Trevo branco, Trevo violeta).

Leguminosas
15% (Trevo branco, Luzerna).

Utilização
Pastoreio ou corte.

Utilização
Pastoreio ou corte.

Doses de sementeira
35 kg/ha.

SPMR 1140

Doses de sementeira
35 kg/ha.

SPMR 1150

CAVALOS
Mistura ideal para a alimentação de cavalos.
Alta palatabilidade.
Bom equilíbrio energia/proteína.

Composição
Gramíneas
90% (Festuca elevada, Dáctilo, Azevém inglês, Azevém híbrido).
Leguminosas
10% (Trevo).
Utilização
Pastoreio ou corte.

Doses de sementeira
35 kg/ha.

SPMR 1160
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REGMIX
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MISTURAS

SECMIX
Perenidade: prados permanentes.
Características: as fórmulas SECMIX são mais adaptadas
a áreas com tradição em pastoreio extensivo, em sequeiro
com clima extremo e pluviometria estival escassa. A combinação de espécies anuais de auto sementeira e as equilibradas proporções asseguram uma grande duração do prado.
Devido às suas misturas criteriosamente estudadas, feitas
com variedades adaptadas a cada zona, os cultivos oferecem
melhoria notável da produção em relação aos prados
naturais.
Época de sementeira: outono.

MISTURASFORRAGEIRAS

Manuseamento:
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Primeiro ano: sementeira em setembro-outubro. Enquanto
está em plântulas não pastorear. Uma vez implantado aplicar
um pastoreio curto e intenso: os trevos e outras leguminosas
componentes estão muito bem adaptados a este tratamento e
assim contariam o desenvolvimento de adventícias (Poa
annua, Agrostis, Hordeum…), que são pouco nutritivas e que
fazem muita concorrência às leguminosas. Deixar florescer e
frutiﬁcar abundantemente para que as leguminosas anuais de
auto sementeira possam produzir um abundante banco de
sementes. Se pastorear intensivamente a forragem seca muita
semente cairá ao chão e deixará o solo desnudo o que
facilitará a germinação e implantação das novas sementes. As
chuvas de outono irão favorecer a germinação de um novo
prado produtivo para o ano seguinte.
Anos seguintes: repetir o mesmo processo com a diferença de
que se poderão fazer pastoreios de intensidade moderada no
inverno e primavera. O gado pode pastar a forragem até o
início da floração, deixando às plantas a possibilidade de
produzir semente. Pastorear completamento a forragem seca.
Há que deixar semear cada ano ao prado para assegurar a sua
continuidade.

SECMIX

ÁCIDO

ALCALINO

Mistura para solos ácidos que otimizará a produção da
terra com uma forragem abundante e de qualidade.
Grande persistência graças à capacidade de auto sementeira das leguminosas.

Composição

Adaptado a solos neutros e alcalinos.
Alta persistência, grande capacidade produtiva e elevada
digestibilidade.
As leguminosas perpetuam-se anualmente por auto
sementeira.

Composição

Gramíneas
12% (Dáctilo).

Gramíneas
15% (Dáctilo).

Leguminosas
88% (Trevo subterrâneo, Trevos anuais, Serradela).

Leguminosas
85% (Trevo subterrâneo brachycalicinum, Medicagos anuais).

Utilização
Pastoreio.

Utilização
Pastoreio.

Doses de sementeira
25-30 kg/ha.

SPMR 1060

Doses de sementeira
25-30 kg/ha.

SPMR 1070
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MISTURAS
FORRAGEIRAS

CENTRAL:
C/ Barcelona, 15, 3º
17002, Girona
Tel +34 972 208 362
Fax +34 972 224 480
rocalba@rocalba.es

PORTUGAL
Zona Sul:
João Cagarrinha
Tel 965 049 334 - 249 760 180
jcagarrinha@rocalba.es
portugal@rocalba.es

Zona Nord:
Carlos Soares
Tel 968 024 154
csoares@rocalba.es
portugal@rocalba.es

www.rocalba.com

