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• A monocultura favorece a redução da variabilidade microbiana, 
alterando a estrutura física do solo, ocasionando a compactação e 
o aumento de doenças de solo.

• A Rotação de Culturas, com inclusão de plantas de cobertura,  
mantém a  qualidade do solo  e a produtividade  das culturas,  
aumentando o C total, o N total e a biomassa microbiana.

• A diversidade de Sistemas Radiculares aumenta a excreção de 
compostos orgânicos (exsudatos) na rizosfera.

Sistema de Cultivo



• Desafios:

• Aumento da diversidade de culturas comerciais e de coberturas;

• Introdução de novas culturas  agronômica  e  economicamente viáveis;

• Implantação de sistema de produção sustentável com rotação de culturas e 
plantio de coberturas nas entressafras.

• “A base da agricultura tropical é a biodiversidade”

• Ana Maria Primavesi

Sistema de Cultivo



Panorama do Sistema de Produção
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Calendário de Produção MT



Sistema de Cultivo - MT

• SOJA: 10,5 MILHÕES HA
• MILHO SEGUNDA SAFRA: 6 MILHÕES DE HA
• ALGODÃO SEGUNDA SAFRA: 1 MILHÃO DE HA
• CULTURAS PULSES: 0,75 MILHÃO DE HA

• Feijão, Caupi, Mungo, Rajado, Gergelim, Pipoca, Girassol, outras.

• COBERTURAS VEGETAIS: 1,5 MILHÕES DE HA
• Braquiaria, Milheto, Crotalaria, Estilosantes, Trigo Morisco, Mix de 

plantas.

• CORREÇÃO E ABERTURA: 1,25 MILHÃO DE HA



Chuva



ALGODÃO – MATO GROSSO

•Safra 20/21
•965.000 ha
•88% segunda safra



Algodão Safra

• Milheto:
• Fonte de proteção do solo a erosão e a alta temperatura, 

• Fonte de Potássio por se tratar de uma excelente espécie com o poder de 
ciclagem desse nutriente, 

• Fonte de matéria orgânica para equilíbrio da biota do solo e maior 
fixação de nitrogênio, 

• Além de após dessecado, suas raízes em decomposição, proverem 
excelente aeração do solo e melhor capilaridade para o fluxo de água.

• Outras plantas:
• Painço, Feijão, Braquiaria, Estilosantes









Considerações

•Sistema Soja Algodão só usará plantas de 
cobertura quando entrar em colapso;

•Plantas de cobertura melhoram o sistema 
produtivo a longo prazo;

•Em tempos de crise de insumos, a adubação 
verde será uma excelente ferramenta.




