Amendoim forrageiro pastagem para galinha

As pastagens são as principais fontes de alimento dos rebanhos.
No entanto, por diversos fatores, como o uso de gramíneas puras
e a falta de dinheiro para a correção da fertilidade do solo, levam
a uma ausência de proteínas, necessária para a engorda dos
animais.
No Acre, a solução tem sido uma forrageira leguminosa muito
usada para ornamentar jardins de nome científico Arachis pintoi.
O que muita gente não sabe é que a planta é uma rica fonte de
proteína para a cadeia alimentar animal.
Judson Ferreira Valentin é engenheiro agrônomo e um dos
maiores conhecedores do amendoim forrageiro (nome popular) no
Acre. Segundo suas pesquisas, 80% das pastagens do estado,
cerca de 1 milhão e meio de hectares, são formadas por
braquiarias, mas como metade delas correm sérios riscos de
morrerem por falta de adaptação, o pesquisador recomenda o uso
da leguminosa em consórcio com outras pastagens. Em 6 anos
mais de 2500 produtores já plantaram amendoim forrageiro,
variedade Belmonte, em cerca de 90 mil hectares no Acre.
"Em geral as pastagens tem deficiência de proteínas em diversas
partes do ano, principalmente no período seco ou quando o pasto
está um pouco passado. Ele não consegue suprir a necessidade de
proteína para bovino de corte que é em torno de 7% e para o gado

de leite, 11%. Os capins geralmente têm em torno de 5 a 11% de
proteína enquanto que o amendoim forrageiro possui 22%, ou
seja, ele possui quantidade de proteína bem acima da necessária
para o ganho de peso e para a produção de leiteque", explica
Judson.
Outro benefício do amendoim forrageiro é a fixação de nitrogênio
no solo. Consorciado com alguns tipos de braquiárias chega a
reter, em um ano, entre 80 e 120 quilos de nitrogênio por hectare.

Amendoim para galinhas
Além de ornamentar jardins e alimentar o gado, o amendoim
forrageiro também é usado na alimentação de galinhas, como faz
seu João Fleming que, há quatro anos, introduziu o amendoim
forrageiro para recuperar o solo degradado de seu sítio. Como já
sabia que a leguminosa era rica em proteína, resolveu
experimentá-la na dieta alimentar das aves. Os resultados
começaram a aparecer.
"Eu só consegui ter as galinhas com produção satisfatória quando
introduziu o amendoim, aí a coisa andou bem, tá indo tranqüilo e
elas são calmas, uma criação totalmente natural, sem
medicamentos, sem nenhum tipo de antibióticos’, afirma João
Fleming.

A criação é de galinhas caipira para produção de ovos. São
aproximadamente 1200 aves divididas em seis galpões. Onde
acontece uma outra surpresa.

Cerca elétrica

Além do amendoim forrageiro, seu João introduziu uma versão
para galinhas do sistema de rotação de pastagem com uso de cerca
elétrica.
Por incrível que possa parecer o sistema vem dando muito certo, a
não ser por algumas aves que, literalmente, pulam a cerca para
ciscar o pasto mais novo. A cerca possui cerca de 50cm de altura
com dois fios, sendo um eletrificado.
Arachis pintoi
As leguminosas do gênero Arachis são nativas da América do
Sul, onde existem mais de 80 espécies. Podendo medir de 20 a 50
centímetros e são muito resistentes inclusive ao fogo. Adaptam-se
em quase todos os tipos de solo e em diversas condições, em
altitudes de até 1800 metros e intensidade de chuva em torno de
3500 milímetros por ano. No Brasil as mais comuns são do tipo
repens e Arachis pintoi, conhecido popularmente como amendoim
forrageiro.

