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Resumo

O desempenho dos animais de produção depende, em grande parte, da
nutrição em termos de qualidade e quantidade. Parte da questão da qualidade
está relacionada ao teor de minerais do pasto cultivado que é controlado,
principalmente, pela mineralogia natural de um determinado solo e pelos insumos
de fertilizantes já utilizados neste solo. Dentro do contexto de pecuária de corte em
pastejo, há a possibilidade de se alterar a mineralogia do solo de forma que o pasto
possua toda a gama de macro e micronutrientes dentro dos níveis reconhecidos
como ideais para o gado de corte. Pelo fato de as necessidades de nutrientes para
as plantas diferirem das necessidades do gado, os níveis de minerais encontrados
no pasto estão, comumente, acima das necessidades dos animais para alguns
elementos como o potássio e enxofre que, em si, podem afetar a biodisponibilidade
de outros elementos como o cálcio e o magnésio no caso de excesso de potássio
e do cobre e do selênio no caso de excesso de enxofre. Já que poucos solos
possuem todos os 17 elementos essenciais necessários às plantas e animais nas
proporções certas, entender e corrigir os desequilíbrios que ocorrem ao nível do
solo de modo que não haja comprometimento nem na produtividade das plantas,
nem dos animais constitui uma ferramenta fundamental disponível aos produtores
de gado de corte orgânico. As deficiências em microminerais também podem
ser resolvidas através de sua inclusão no esquema de fertilizante orgânico e
embora freqüentemente aplicado ao solo em formas inorgânicas, sua captação
pelas raízes das plantas e subseqüente translocação para as folhas em complexos
orgânicos altamente disponíveis é a forma mais natural de fornecer aos animais
em pastejo os minerais necessários.

Palavras Chave : nutrição, minerais, solo, fertilizante, elementos.

Editored by:

University of Contestado - UnC - Concordia Unit - Concordia - SC - Brazil

Embrapa Pantanal - Corumba - MS - Brazil

c©UnC – Concordia – Brazil – 17 de setembro de 2002

1



I Conferência Virtual Global sobre Produção Orgânica de Bovinos de Corte
02 de setembro à 15 de outubro de 2002 — — Via Internet

1 Introdução
O velho ditado "Você é o que come" é uma grande verdade, não apenas em relação ao homem

e aos animais, mas a todos os seres vivos, incluindo a vegetação da pastagem. Grande parte do
aumento na produtividade das pastagens ocorreu devido à aplicação de fertilizantes químicos, contudo,
os fertilizantes químicos geralmente são proibidos nos padrões de diversos órgãos reguladores de
produção orgânica.

O título de meu artigo enfatiza a palavra "saudável" (healthy) que é derivada da palavra curar (heal),
que significa ficar novamente bem, recuperar-se ou ficar sadio novamente. O termo denota um estado
prévio de não estar bem, doente e sem saúde, ao invés de estar vibrante e vivendo segundo todo seu
potencial. Quando se trata de examinar a saúde do solo, muitos de nossos solos agrícolas tornaram-se
"doentes" através de manejo inadequado e abuso com o passar do tempo e necessitam de uma "cura" a
fim de atingir seu potencial em termos de produtividade. Para que o movimento da agricultura orgânica
atinja o objetivo de conseguir alimentar um mundo faminto, é preciso empregar métodos que melhorem
o valor produtivo e a saúde do solo.

Os solos variam consideravelmente em sua constituição elementar, dependendo, em grande parte,
do material progenitor do qual os solos derivaram-se e do ambiente climático que ditou a quantidade de
intempéries e lixiviação ocorridos. No entanto, nos últimos 100 anos o efeito humano do manejo do solo
teve um enorme impacto sobre a química do solo. Houve uma exaustão da matéria orgânica causada
pelo uso excessivo da aração e de outras formas de cultivo, além de aplicações liberais de nitrogênio
artificial em muitos solos. Além disso, houve uma perda na camada superficial do solo e escoamento
de nutrientes como resultado de más práticas de manejo. Em muitas áreas submetidas à agricultura
intensiva também podemos observar o acúmulo de certos elementos causado pelo uso excessivo de
insumos de fertilizantes e, por outro lado, a perda de outros elementos devido à extração sucessiva de
nutrientes que são vendidos fora da propriedade na forma de produtos vegetais e animais, os quais não
estão sendo repostos.

Quando se trata de produção animal orgânica, a saúde e o bem-estar dos animais são
importantíssimos, não apenas para a percepção que as pessoas têm das fazendas orgânicas, mas
também para a viabilidade econômica. A nutrição tem um papel fundamental nas questões referentes
à saúde dos animais, em termos de quantidade suficiente de alimento e de tipo correto de alimento.
O manejo do pastoreio das pastagens terá um grande impacto sobre o valor nutritivo do alimento em
termos de teor energético, protéico, de fibras, açúcares e carboidratos, podendo também afetar o teor
de minerais das pastagens, com uma diminuição percentual da maioria dos elementos à medida que a
planta vai amadurecendo. A composição de espécies nos pastos também pode ter um grande impacto
sobre os parâmetros nutricionais do alimento citados anteriormente e as espécies de plantas variam
muito em sua capacidade de extrair diferentes minerais do solo. Uma outra variável no teor de minerais
das pastagens é a diferença sazonal causada por mudanças climáticas e embora estes efeitos sejam
de menor monta, eles também precisam ser levados em consideração.

Poucos solos fornecem um balanço de nutrientes com o qual plantas e animais se desenvolverão
em todo seu potencial sem a adição de elementos que estejam naturalmente deficientes. As aplicações
de fertilizantes no solo não são importantes apenas para a nutrição das plantas e para aumentar a
produtividade global do pasto, mas também têm uma grande influência sobre o teor de minerais dos
pastos o que, em última instância, acabará afetando a saúde e o desempenho dos animais. Em
sistemas convencionais de cultivo, os esquemas de fertilizante tendem a concentrar-se apenas na
produtividade das plantas e os elementos deficientes são aplicados ao solo ao na cultura. No caso
do gado, os minerais geralmente são suplementados através da ração, água ou como minerais a granel
para o gado lamber ou eles são dados oralmente através de líquido, bolus ou cápsula, podendo ser
aplicados intravenosamente. Se qualquer elemento importante, de menor importância ou micromineral
estiver abaixo de um nível mínimo desejado, haverá um impacto negativo sobre o potencial produtivo
da propriedade. Em muitos sistemas orgânicos, a suplementação direta de minerais para o gado não é
permitida e o método preferencial de suplementação é o balanço mineral natural do alimento cultivado,
que neste caso é o pasto.

Este artigo irá se concentrar em algumas das questões de química do solo e sua relação com a
produtividade de pasto temperado e nutrição mineral de gado de corte em um contexto de produção
orgânica.
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2 DISCUSSÃO
Há 16 elementos essenciais para as plantas de pastagem e 17 elementos essenciais para o gado.

Com exceção do carbono (C) e do oxigênio (O) e do hidrogênio (H), que as plantas obtêm da atmosfera,
todos os outros elementos devem ser extraídos do solo pelas raízes da planta e translocados para
as folhas. Estes elementos captados do solo pelas plantas geralmente encontram-se em formas
inorgânicas, extraídos do colóide da argila ou da matéria orgânica em troca de hidrogênio ou íons de
hidroxila. Estes elementos são, então, translocados das raízes das plantas para as folhas onde ocorrem
em complexos orgânicos altamente assimiláveis pelo animal que pastoreia através de seu processo
digestivo. Se qualquer destes elementos que ocorre em formas inorgânicas no solo estiver deficiente
ou fora de balanço de modo a haver um comprometimento na produtividade da planta, então esta
carência do solo provavelmente também afetará a produtividade do animal. Para os propósitos desta
discussão, nós consideraremos cada elemento individualmente e algumas das relações associadas
entre solo-planta-animal. Cada elemento enquadra-se em um de dois grupos, elementos principais e
microminerais.

3 Elementos Principais
Os elementos principais incluem o nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, sódio, enxofre e cloro.

Às vezes o cálcio, magnésio, sódio, enxofre e cloro são chamados de elementos secundários, já
que não são tão fundamentais para o crescimento das plantas quanto o nitrogênio, o fósforo e o
potássio. O sódio e o cloro não são críticos para muitas plantas e o cloro é freqüentemente chamado
de micromineral, embora o teor de cloro nas plantas seja geralmente mais alto do que o da maioria dos
outros elementos principais.

3.1 Nitrogênio
Na maioria dos sistemas de agricultura orgânica, o nitrogênio provavelmente será o fator nutriente

mais limitante para a produtividade das pastagens. A aplicação de formas artificiais de nitrogênio
não é permitida segundo as regras da produção orgânica, de modo que as carências de nitrogênio
geralmente são supridas com esterco animal e borras, adubo verde e leguminosas. Em situações de
pastagem permanente, ter uma forte base de leguminosas na vegetação da pastagem é fundamental
para que o nitrogênio atmosférico (N2) possa ser fixado pela bactérias Rhizobium que vivem nos
nódulos radiculares e que transformam o NH3 e depois NH4 para sua utilização pela planta. As cepas
bacterianas de Rhizobium freqüentemente são específicas para a planta hospedeira e embora muitos
solos possuam espécies nativas de Rhizobium, sua eficácia com espécies alternativas de plantas pode
variar consideravelmente. Conseqüentemente, o ideal para um produtor que está introduzindo uma
nova espécie leguminosa em sua propriedade é também ter a semente do trevo inoculada com a cepa
correta de Rhizobium. Há também outros microorganismos no solo que fixam o nitrogênio atmosférico
no solo que não dependem de leguminosas como hospedeiras, como a azobacter, clostridium,
beijerinckia e cianobactérias.

Uma outra importante fonte natural de nitrogênio para as plantas é o nitrogênio orgânico liberado
de resíduos animais e vegetais, do húmus, micróbios do solo e de outras substâncias orgânicas através
de um processo denominado mineralização, através do qual microorganismos transformam o nitrogênio
orgânico em formas inorgânicas de nitrogênio assimiláveis pelas plantas. Um outro fator importante que
afeta a taxa de mineralização da matéria orgânica do solo é a razão carbono:nitrogênio (C:N), que varia
de 20:1 a 100:1 para os materiais vegetais, sendo que os materiais folhosos encontram-se na faixa
inferior e o material lenhoso-fibroso e a palha, na faixa superior. Em comparação, os microorganismos
do solo possuem razões de C:N que variam de 4:1 a 9:1, de modo que quando estes micróbios
mineralizam a matéria orgânica e liberam os nutrientes aprisionados na mesma, eles podem gerar
um déficit de nitrogênio para as plantas ao utilizarem qualquer nitrogênio disponível no solo para as
necessidades de seu próprio organismo, um processo denominado imobilização. Isto é importante
de se considerar quando se aplica cobertura morta, composto ou palha a alguns solos e também
solos compostos por vegetação como turfa e húmus. À medida que a decomposição da matéria
orgânica continua, o carbono é oxidado para CO2 e liberado na atmosfera, até que a razão C:N
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diminui a tal ponto que os níveis de nitrogênio mineral no solo começam a ficar maiores que as
necessidades microbianas, fornecendo às plantas o nitrogênio necessário. Durante o processo de
decomposição, proteínas complexas são decompostas pelos micróbios em aminoácidos, que por sua
vez são decompostos em amônia (NH3), um processo denominado amoniação. Parte desta amônia é,
então, oxidada por bactérias nitrificantes presentes no solo, transformando-se em nitrito (NO2) que, por
sua vez, é oxidado em nitrato (NO3), um processo denominado nitrificação. O nitrogênio do amônio
e nitrato encontra-se disponível para a utilização pelas plantas, embora algumas plantas tenham uma
preferência pelo nitrogênio do amônio e outras, pelo nitrogênio do nitrato. O amônio também pode
ser "fixado" por minerais da argila e a amônia pode ser fixada por matéria orgânica em nitrogênio não
disponível para as plantas o qual, de certa forma, fica armazenado.

Embora existam testes de solo que medem os níveis de amônio e de nitrato, sua interpretação e uso
em situações de pastagem são limitados porque os níveis de nitrogênio no solo mudam constantemente
devido aos processos biológicos e químicos. A quantidade de nitrogênio disponível às plantas nas
pastagens em um determinado momento depende, portanto, dos seguintes fatores - a liberação
líquida total através da mineralização da matéria orgânica, da nitrificação do amônio para nitrato, da
desnitrificação do nitrato, nitrato perdido na lixiviação, amônio perdido através da volatilização (perda
gasosa para a atmosfera), nitrogênio absorvido pelas plantas, adições de nitrogênio a partir de esterco
de animais, adições provenientes da chuva, adições de nitrogênio a partir de organismos fixadores
livres e fixação de nitrogênio em formas orgânicas pelos microorganismos.

A quantidade de fixação de nitrogênio, amonificação e nitrificação que ocorre no solo é determinada
por fatores externos que podem ser climáticos ou relacionados às propriedades físico-químicas do solo.
De modo geral, pouco nitrogênio é fixado em temperaturas de solo inferiores a 7oC e se os solos estão
encharcados devido a má drenagem, a taxa de fixação de nitrogênio também fica prejudicada. Os solos
compactados também inibem a ocorrência destes processos biológicos devido à falta de oxigênio. O pH
do solo constitui outro fator crítico, sendo que níveis de pH na faixa de 6,0-6,5 são considerados ideais
para o melhor funcionamento da maioria das bactérias do solo e outros elementos, como o fósforo,
potássio, molibdênio e cobalto precisam estar presentes em níveis adequados para que a fixação do
nitrogênio ocorra. Já que a fertilidade do solo e o manejo do pastoreio têm grande influência sobre
o teor de leguminosas nas pastagens, é fundamental que estas práticas de manejo sejam adequadas
para propiciar a melhor oportunidade para que as leguminosas possam crescer com vigor.

O teor de nitrogênio das pastagens orgânicas provavelmente não será excessivo para o gado de
corte do ponto de vista de saúde animal, a menos que grandes quantidades de esterco animal tenham
sido aplicadas anteriormente ao solo, sendo que neste caso os níveis de nitrato nas gramíneas poderia
tornar-se problemático. O teor total de nitrogênio de pastagens pastoreadas precisa ficar apenas entre
2,0-2,6

3.2 Fósforo
Alguns solos são naturalmente ricos em fósforo (P), enquanto que outros tem uma deficiência

crônica deste mineral. O fósforo nativo nos solos origina-se, principalmente, de material apatítico,
sendo que o P encontra-se presente na forma de fosfato tricálcico (rocha fosfática). À medida que os
solos se desenvolvem e acumulam matéria orgânica, muito do fósforo total do solo (até 80

Como o nitrogênio, as bactérias do solo têm uma alta demanda por fósforo e os níveis de
carbono:fósforo acima de 200:1 no solo resultarão na imobilização de P e não em sua mineralização.
Os níveis de fósforo na pastagem também podem apresentar variação sazonal, embora não no mesmo
grau do nitrogênio, sendo que os níveis são menores à medida que as plantas amadurecem no período
do verão. Em pastagem em crescimento ativo, níveis de fósforo inferiores a 0,35

Em solos onde os níveis de fósforo são deficientes, grandes aumentos na produtividade do pasto e
do rebanho podem ser esperados com a aplicação de fósforo.

Segundo os padrões de produção orgânica, as formas mais comuns de fósforo permitidas são
rocha fosfática, esterco animal e subprodutos industriais como farinha de osso e alguns produtos de
escória. As fontes naturais de rocha fosfática variam em sua adequação para a aplicação direta no
solo e podem ser classificadas em duas categorias - rochas fosfáticas reativas (RFR) e não reativas,
estas sendo adequadas apenas para o processamento. Como orientação geral, as RFR só poderiam
ser consideradas em solos ácidos com um pH igual ou inferior a 6,0 e onde o índice pluviométrico anual
ultrapasse os 800mm. Há três fontes de rocha fosfática que são extremamente reativas e adequadas
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à aplicação direta no solo a saber, RFR de Sechura, do Peru, RFR da Carolina do Norte, EUA, RFR
de Gafsa, da Tunísia, embora a fonte da Carolina do Norte não seja permitida por alguns padrões de
produção orgânica devido ao grau relativamente elevado de impureza de cádmio. Outras duas fontes
comerciais são a RFR Arad, de Israel, e a RFR egípcia, embora a eficácia de ambas em alguns testes
em pastagem tenham demonstrado que seu valor é questionável. As RFR geralmente são de liberação
lenta, sendo que não mais de 30

Os estercos animais constituem outra fonte de fósforo, embora se o esterco vier de fontes de
agricultura não orgânica, ele talvez precise passar por um período de compostagem antes de poder
ser utilizado. As fontes de fósforo de subproduto industrial e de estercos de animais variam em suas
análises e diferentes padrões de produção orgânica possuem restrições quanto ao uso de alguns destes
produtos. Ao contrário das RFR, a maioria destas fontes de fósforo são adequadas para uma ampla
gama de condições de solo e pH.

Existem vários testes de solo para o fósforo, sendo que os mais comumente utilizados são o
Olsen P, Bray I e Bray II, Mehlich I e Mehlich III, Morgan, testes de Pasta Saturada e de Resina.
Alguns métodos são melhores em predizer as respostas de fósforo do que outros, mas a repetibilidade
laboratorial da maioria dos testes é muito alta e, conseqüentemente, se os números foram calibrados
com ensaios científicos ou com níveis de fósforo da forragem em determinados solos, eles podem
ser muito úteis. As alterações sazonais causadas pela lixiviação/escoamento do fosfato são muito
pequenas, enquanto que a maior fonte de variabilidade nos testes de solo é a variabilidade da
amostragem devido à distribuição desigual de fósforo em um piquete devido a depósitos de esterco
e urina. Além disso, deve-ser observar que se os fertilizantes de RFR estão sendo utilizados, o teste
Olsen P não será capaz de predizer com exatidão uma resposta do fosfato, já que este teste utiliza uma
solução tampão de pH 8,5, que é demasiadamente elevado para a reação do RFR.

O gado de corte requer pelo menos 0,3

3.3 Potássio
Os solos geralmente possuem grandes quantidades de potássio (K), embora a porção de potássio

total no solo que está disponível para as plantas (potássio em solução e trocável) geralmente é menor
que 2

As plantas de pastagem possuem alta necessidade de potássio que normalmente é de 2-4
A urina do gado contém altos teores de potássio devido ao excesso de K encontrado na pastagem

que encontra-se acima das necessidades do gado em pastejo, de forma que as áreas em torno dos
bebedouros, áreas de descanso e outros locais onde os animais se reúnem podem tornar-se muito
ricos em potássio. As plantas tendem a absorver potássio em excesso se o mesmo estiver disponível
no solo e se os locais de troca no solo possuírem uma saturação de potássio acima do normal, pode
haver uma redução na disponibilidade de outros elementos como o cálcio, magnésio, sódio e boro. Isto
é particularmente importante para as vacas de cria, já que a probabilidade de problemas metabólicos
na época da parição aumenta. Este problema também é significativo em climas mais quentes, já que
o balanço de potássio:sódio nas células dos animais afeta a retenção de água e a desidratação. As
pastagens com níveis de K acima de 3,5

Os tipos de potássio que podem ser aplicados na produção orgânica variam de acordo com
diferentes padrões. Alguns padrões não permitem que as formas sulfato ou cloreto solúveis do potássio
sejam aplicadas ao solo, argumentando-se que elas são demasiadamente solúveis e que as plantas
assimilam em excesso o potássio altamente disponível, criando um balanço artificial na química da
planta. Um outro motivo pelo qual alguns proibiram os produtos de cloreto de potássio que têm
ocorrência natural é a crença de que os cloretos matam a biota do solo. No entanto, o efeito do cloreto
na biologia do solo quando aplicado em baixas doses provavelmente é desprezível e o cloreto é um
elemento essencial para o crescimento das plantas. Ironicamente, alguns padrões permitem o sulfato
de potássio, que é freqüentemente uma forma processada do cloreto de potássio que tem ocorrência
natural e a questão do cloreto poderia ser resolvida com uma nova análise por parte daqueles que o
proibiram, já que o cloreto de potássio é mais concentrado e menos caro ao produtor que o sulfato de
potássio.

Os compostos de ocorrência natural que contêm as formas sulfato ou cloreto do potássio,
juntamente com outros elementos como o magnésio e o sódio como no caso do Sul-po-mag e Sylvinite,
respectivamente, geralmente são permitidos, e o mesmo se aplica ao feldspato.
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3.4 Cálcio
Os níveis de cálcio (Ca) variam consideravelmente dependendo do tipo de solo, sendo que alguns

solos possuem níveis baixos e outros, muito altos, como os solos calcários à base de giz. O cálcio
geralmente é aplicado ao solo como material de calagem na forma de carbonato de cálcio (CaCO3)
ou como parte de fertilizantes à base de rocha fosfática. Seu principal benefício para a pastagem
é combater a acidez do solo que é um problema constante para os animais em pastejo devido
aos efeitos acidificantes do esterco e da urina depositados no solo. O cálcio também é essencial
para os organismos do solo e as minhocas, em especial, desenvolvem-se muito melhor em solos
ricos em cálcio. As leguminosas precisam de cálcio suficiente para a produção de proteína e para
que a nodulação aconteça e as plantas necessitam de cálcio para utilizar plenamente o nitrogênio,
especialmente o nitrogênio amoniacal. Em alguns solos, os níveis de ferro e de alumínio são excessivos,
podendo ser tóxicos para as raízes das plantas, além de restringir a disponibilidade de outros nutrientes
para as plantas, como o fósforo. O cálcio pode ajudar a combater estes efeitos tóxicos e, em geral, o
cálcio ajuda a propiciar um "balanço" e condições adequados para que os níveis de outros nutrientes
encontrados no solo e na planta fiquem disponíveis de forma ideal. Um outro beneficio do cálcio é seu
efeito de floculação sobre as partículas de argila melhorando, dessa forma, a estrutura do solo, o que
é importante para reduzir a incidência de buracos e pisoteio da pastagem, melhorando a penetração
radicular e aumentando a retenção de umidade e o movimento capilar. O cálcio deveria ser, de longe,
o cátion mais dominante a ocupar os locais de troca que cercam o colóide do solo e, no entanto, sua
assimilação pelas plantas é comparativamente baixa se comparada com o potássio e o sódio devido
a sua ligação bivalente ao colóide, comparada à ligação monovalente do potássio e do sódio. As
leguminosas possuem uma necessidade maior de cálcio que as gramíneas e um percentual maior de
leguminosas na vegetação da pastagem ajudará a elevar o teor total de cálcio da forragem.

O cálcio é fundamental ao desempenho do gado e ao ganho de peso, sendo o elemento mais
abundante no corpo por peso. O nível de cálcio na forragem deveria ser de pelo menos 0,4

O cálcio pode ser aplicado nas propriedades orgânicas como calcário, dolomita, marga,
subprodutos do cal industrial como escória básica (dependendo dos padrões), rocha fosfática reativa
e gesso. O excesso de cálcio devido à calagem excessiva pode reduzir a disponibilidade de fósforo e
boro e de outros cátions - magnésio, potássio, ferro, manganês, zinco e cobre. Além disso, pode levar
a níveis excessivamente elevados de molibdênio na forragem, o que induz a deficiência de cobre nos
animais de produção. Alguns destes problemas são inerentes a solos calcários.

3.5 Magnésio
Os níveis de magnésio também variam consideravelmente dependendo do tipo de solo, sendo

que alguns possuem enormes reservas de magnésio, enquanto que outros podem ser naturalmente
deficientes. A maioria do magnésio encontrado nos solos é magnésio mineral que não está disponível
para as plantas, sendo que o magnésio em solução e trocável disponível para as plantas geralmente
representa cerca de 5

Em pastagens pastoreadas, os problemas de deficiência de magnésio geralmente surgem no
gado antes de se tornar aparentes nas espécies que compõem a pastagem. Para vacas de cria, a
manutenção de níveis de magnésio na pastagem acima de 0,20

Para manter ou elevar os níveis de magnésio no solo de propriedades orgânicas, as opções a
serem consideradas são calcários dolomíticos, magnesita ou rocha serpentina. O tamanho reduzido
das partículas destes produtos é essencial para sua eficácia e sua adequação é limitada a solos ácidos.
Em solos calcários, os compostos com sulfato de magnésio,como kieserite ou Sul-Po-Mag podem ser
considerados.

3.6 Sódio
Acreditava-se que o sódio fosse essencial apenas para os animais e não para as plantas, mas agora

sabemos que as plantas também utilizam o sódio, embora sua necessidade possa variar. O sódio pode
substituir o potássio para algumas funções na planta e respostas da pastagem ao sódio aplicado foram
registradas em situações em que os níveis de sódio no solo são baixos. Respostas da pastagem ao
sódio têm sido observadas através de uma melhoria na palatabilidade das pastagens em solos com
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baixa concentração de sódio, resultando em uma melhor utilização e em um pastoreio mais uniforme e,
conseqüentemente, a produtividade geral pode ser aumentada.

Por outro lado, há muitos solos onde os níveis de sódio são tóxicos para as plantas, como em
solos salinos e sódicos, embora a tolerância a níveis elevados de sódio varie consideravelmente
dependendo da espécie de planta. Azevém, trevo morango e kikuyu são relativamente tolerantes a
altas concentrações de sal no solo, ao passo que o trevo vermelho e branco são sensíveis. Águas
de irrigação com alto teor de sais de cálcio, magnésio e sódio dissolvidos podem tornar-se salinas
com o tempo. À medida que a proporção de sódio aumenta no solo, os solos perdem sua estrutura
e tornam-se sem vida e resistentes à permeabilidade à água, freqüentemente fazendo com que as
plantas apresentem sinais de seca. O gesso pode ser utilizado para diminuir a salinidade do solo.

As plantas da pastagem morrem muito antes de a toxicidade do sódio tornar-se um problema para
o gado em pastagem pastoreada, embora uma alta saturação de sódio da CEC de um solo afete a
disponibilidade de outros elementos críticos como o cálcio e o magnésio, o que resulta em doenças
nos animais se o problema não for tratado. A maior parte dos problemas com sódio nos animais de
produção referem-se a sua falta, especialmente em solos de interior com textura grossa, onde o índice
pluviométrico é relativamente baixo e também quando os animais estão pastando plantas com baixa
capacidade de translocar o sódio do solo para as folhas, o que é comum entre muitas gramíneas
subtropicais. Uma deficiência de sódio em sua forragem faz com que o gado desidrate devido a uma
diminuição na pressão osmótica celular, resultando em sede extrema (que também é sintomática de
níveis excessivos de sódio). O sódio também é necessário para a produção de saliva e baixos níveis
de sódio podem levar a uma pior digestão, perda de apetite e de peso e em vacas de cria pode também
resultar em uma diminuição na produção de leite. Sinais mais pronunciados de deficiência de sódio são
uma aparência abatida, olhos sem brilho, pelagem áspera, tremores, falta de coordenação, fraqueza e
arritmia cardíaca que pode levar à morte.

Para o gado de corte, deve-se buscar um nível mínimo de sódio na forragem de 0,10

3.7 Enxofre
As deficiências de enxofre estão se tornando mais comuns à medida que a quantidade de dióxido

de enxofre na atmosfera, que era uma causa principal da "chuva ácida" diminuiu devido à queda no
uso do carvão como fonte de energia e pelo fato de os países industrializados terem se tornado
mais ambientalmente conscientes dos perigos da poluição atmosférica. As quantidades de enxofre
atmosférico que cai anualmente variam de região para região. A maior parte do enxofre no solo
(geralmente mais de 90

O enxofre é um componente essencial dos aminoácidos cisteína e metionina, que são constituintes
das proteínas e, portanto, todos os seres vivos precisam de enxofre. Nas plantas com deficiência
de enxofre, a síntese protéica é desacelerada e no caso das leguminosas, a quantidade de fixação
de nitrogênio é limitada. As gramíneas são mais eficientes em seu uso de enxofre do solo que as
leguminosas, de forma que na deficiência incipiente de enxofre, os trevos são afetados mais cedo
que as gramíneas e o resultante amarelamento das pastagens pode, às vezes, ser erroneamente
considerado como sendo deficiência de nitrogênio. Os solos ricos em enxofre parecem apresentar
uma utilização notavelmente maior de nitrogênio e parece que o enxofre tem um efeito estimulante
sobre as bactérias nitrificantes no solo.

Os números do teste de solo para níveis ideais de enxofre de SO4 variam muito dependendo da
época do ano e da quantidade de chuva antes da amostragem e os níveis de enxofre orgânico são
utilizados freqüentemente com os níveis de enxofre de SO4 para melhor predizer uma resposta ao
enxofre. Alguns solos que foram alterados mecanicamente ou que se encontram muito compactados
podem ter grandes quantidades de sulfatos acumulados. Outros solos que são anaeróbicos ou
encharcados tem o SO4 reduzido para sulfeto de hidrogênio (H2S) pelos microorganismos que, por
sua vez, pode se perder ou combinar com o ferro para formar sulfetos de ferro. Estas transformações
são observadas com freqüência quando o solo é escavado, pelo odor desagradável de alguns dos
sulfetos formados. Quando estes solos são drenados, o ácido sulfúrico formado durante a oxidação
do sulfeto pode causar uma acidificação séria. Algo semelhante ocorre com a oxidação do enxofre
elementar em SO4, que é ocasionalmente utilizado em quantidades significativas para acidificar um solo
excessivamente alcalino. O Thiobacillus spp é o microorganismo do solo mais importante envolvido na
oxidação biológica do enxofre, embora outras bactérias, fungos e actinomicetos também sejam capazes
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de oxidar o enxofre elementar. Os solos classicamente pobres em enxofre tendem a ser de textura
grossa, baixo teor de matéria orgânica, mais afastados das zonas costeiras e distantes de grandes
centros industriais.

As fontes de fertilizante de enxofre permitidas pela maioria dos padrões de produção orgânica
incluem os sulfatos de ocorrência natural, sendo o mais comum o gesso (sulfato de cálcio) e também
o enxofre elementar. O enxofre elementar tem a vantagem de não estar sujeito à lixiviação como os
sulfatos, embora, como no caso da rocha fosfática reativa, a dimensão da partícula tenha uma influência
enorme sobre a taxa de liberação, com partículas com dimensão inferior a 150 micra sendo as mais
adequadas para tratar de uma deficiência.

Uma pastagem saudável precisa de pelo menos 0,25

3.8 Cloro
O cloro é um elemento essencial para as plantas e animais de produção, embora as deficiências

em pastagem pastoreada sejam desconhecidas e se ocorrerem, provavelmente seriam encontradas
apenas em áreas muito longe da costa. A toxicidade do cloro pode ocorrer em alguns solos costeiros
afetados pela água do mar e em áreas onde se utiliza água de irrigação com alto teor de cloros. O cloro
em excesso pode levar a deficiências de nitrogênio e enxofre devido à concorrência com a assimilação
de nitrato e sulfato. A maioria das pastagens possuem teores de cloro que variam de 0,2-2,0

Para o gado, ter um nível mínimo de cloro de 0,15

4 Microminerais
Os microminerais ou micronutrientes só são exigidos pelas plantas e animais em quantidades

ínfimas quando comparados com os elementos principais. Sua ocorrência na natureza geralmente é na
forma de proporções muito pequenas de rochas minerais e, conseqüentemente, para a aplicação prática
para tratar de deficiência, eles são aplicados como mineral processado, como sulfato de cobalto ou de
zinco, ou como um contaminante encontrado em outros produtos como o molibdênio na rocha fosfática
reativa Sechura. Uma vez aplicados ao solo e atingidos pelas raízes das plantas, estes minerais são
complexados no tecido vegetal, ficando altamente disponíveis para os animais de produção absorverem
em uma forma completamente natural.

4.1 Boro
O boro é um elemento crítico para as plantas, especialmente as leguminosas, ao passo que as

espécies gramíneas tendem a ser mais tolerantes a baixos níveis de boro no solo. Os animais não
necessitam de boro, embora o mesmo possa ter pequenas influências na disponibilidade de cálcio e
na redução dos níveis de nitrato nas plantas. O boro acentua a divisão celular, o metabolismo de
carboidratos e da água, a translocação de açúcares, síntese protéica, tendo grande influência sobre a
produção de sementes. Em solos deficientes em boro, há uma redução acentuada na produtividade
de sementes de trevo. A deficiência de boro é mais encontrada em solos com textura grossa devido a
sua suscetibilidade a sofrer lixiviação através do perfil do solo como ácido bórico (H3BO3), a forma de
boro mais encontrado na solução do solo. O boro é prontamente complexado pela matéria orgânica e
as deficiências são acentuadas em períodos de seca e pela calagem de solos onde o pH mais elevado
e o aumento na concentração de cálcio diminuem a assimilação de boro pelas plantas.

A linha que separa a deficiência de boro e a toxicidade do boro nas plantas é tênue e o boro só
deve ser aplicado após ter-se diagnosticado a deficiência de boro através de análise do solo ou da
forragem. A toxicidade do boro é mais comum em áreas com baixo índice pluviométrico ou onde a
água usada na irrigação possui alto teor de boro. A produtividade da pastagem será comprometida
bem antes de se observar qualquer efeito negativo sobre os animais de produção em situações de
pastoreio. A colemanita e a ulexita são combinações de boratos de cálcio e de sódio, sendo o que há
de mais próximo aos fertilizantes naturais à base de boro adequados ao uso em situações de produção
orgânica, embora variem em sua solubilidade e, portanto, em sua adequação para a aplicação direta
nas pastagens.
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4.2 Ferro
O ferro geralmente está presente nos solos em concentrações maiores do que qualquer outro

nutriente, embora os solos variem consideravelmente em seu teor total de ferro. A maior parte deste
ferro não se encontra disponível para as plantas e as plantas só necessitam de pequenas quantidades
de ferro, de modo que encontrar deficiências de ferro em pastagens ou em animais de pastoreio é
extremamente raro.

As plantas necessitam de ferro como catalisador para a síntese da clorofila e o ferro também está
presente em uma série de enzimas fundamentais. Quando há, de fato, deficiências nas pastagens,
as mesmas geralmente não consistem de falta de ferro no solo, mas de uma deficiência de ferro
induzida por outros fatores como pH excessivamente elevado ou excesso de bicarbonatos, cálcio,
fósforo, manganês, cobre, cobalto ou zinco. Tais efeitos também são, freqüentemente, sazonais, sendo
geralmente tratados por meio de sulfato de ferro ou sprays quelados nas folhas . O sulfato de ferro
misturado com adubos orgânicos também pode ser utilizado para corrigir deficiências e os carbonatos
de ferro de ocorrência natural seriam uma terceira opção, embora sua eficácia em situações de pH
elevado seja mínima.

Mais freqüentemente, as toxicidades ao ferro são encontradas nos solos, especialmente naqueles
de pH muito baixo ou em solos com má drenagem. O excesso de ferro pode interferir na adsorção
de manganês, zinco, cobre, fósforo, cobalto e cálcio. Para o crescimento da pastagem, níveis de ferro
abaixo de 60 ppm de matéria seca podem indicar uma deficiência na planta, mas deve-se observar que
a amostra de forragem deve estar totalmente isenta de solo que, se presente, elevará artificialmente o
nível de ferro.

Para os animais de produção, o ferro é reconhecido principalmente como um componente essencial
da hemoglobina, mas também é fundamental para uma série de outras funções do organismo.
Na pastagem pastoreada, o gado pode consumir grandes quantidades de ferro ao ingerir o solo,
especialmente onde a pastagem tiver sido pisoteada para dentro da terra, e posteriormente consumida,
o que pode, conseqüentemente, levar a deficiências de cobre, cobalto, manganês e zinco. Os níveis
críticos para o gado estão abaixo de 40 ppm, mas a deficiência de ferro é improvável em situações de
pastoreio devido ao consumo de terra. A absorção e utilização do ferro pelo gado podem ser afetadas
pelo teor de cobre da ração, já que a capacidade de utilizar o ferro é diretamente controlada por uma
enzima que contém cobre chamada ferroxidase.

4.3 Manganês
O manganês é essencial a muitas funções nas plantas, incluindo a fotossíntese, metabolismo e

assimilação do nitrogênio e ativação enzimática. A disponibilidade do manganês para as plantas
depende de uma série de fatores, incluindo o pH do solo e os níveis de cálcio, umidade, aeração
e temperatura do solo. O excesso de manganês é freqüentemente encontrando em solos muito
ácidos e em solos sujeitos a encharcamento e a plantas variam em sua tolerância e necessidades
de manganês, sendo difícil apresentar números críticos genéricos. Os níveis de manganês nos solos
variam consideravelmente dependendo do tipo de solo e do teor de matéria orgânica. A assimilação
de manganês pelas plantas pode diminuir devido a níveis elevados de ferro, cobre, zinco e fósforo
disponíveis.

No gado, os sinais de deficiência de manganês incluem problemas de crescimento, anormalidades
esqueléticas, problemas de reprodução, incluindo aborto e deformidades e anormalidades em bezerros
recém-nascidos. Os níveis críticos de manganês na pastagem são em torno de 25 ppm de matéria
seca para vacas de cria, tanto para desempenho reprodutivo, quanto para desenvolvimento fetal. Níveis
muito elevados de manganês podem restringir a disponibilidade de cobalto o que, por sua vez, pode
afetar o metabolismo da Vitamina B12. O método mais comum de se fertilizar para aumentar os níveis
de manganês é utilizar o sulfato de manganês, já que o óxido de manganês não é muito eficaz em
situações de pH elevado, onde a deficiência de manganês é mais comum.

4.4 Cobre
O cobre é essencial em muitos processos vegetais, incluindo a fotossíntese, metabolismo protéico

e de carboidratos e também está presente em diversas enzimas. Nas pastagens, as espécies de trevo
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são mais sensíveis à deficiência de cobre do que as gramíneas, onde tanto o trevo quanto as bactérias
Rhizobium nos nódulos são afetados pela deficiência de cobre. Os sintomas visuais nos trevos são
redução no crescimento, com as plantas crescendo mais eretas do que o normal, com folhas verde
claro que se enrolam para cima como se estivessem afetadas por falta de água e nódulos radiculares
brancos e finos, ao invés de rosados. As deficiências de cobre ocorrem em todo o mundo em muitos
solos diferentes, mas tendem a ser mais agudas em solos com alto teor de matéria orgânica e com
pH elevado. A maioria do cobre na solução do solo encontra-se na matéria orgânica e a deficiência
de cobre pode ser acentuada através de excesso de calagem dos solos, ou onde níveis elevados de
nitrogênio ou fósforo foram aplicados. Um excesso de ferro ou zinco também pode ser prejudicial
à assimilação de cobre. A toxicidade do cobre em solos de pastejo é improvável, a menos que
as pastagens sejam cultivadas em locais previamente contaminados ou em áreas onde se plantava
culturas hortícolas sujeitas a várias pulverizações com cobre, como lúpulo, maçãs ou parreirais.

O gado com deficiência de cobre mostra um debilidade geral e em situações graves apresenta
perda de peso rápida, diarréia, pelagem áspera ou perda de pelo, pigmentação do pelo, problemas de
parição, problemas reprodutivos, ossos fracos e fraturas e bezerros nascidos com raquitismo e anemia
congênita ou até bezerros natimortos. Para o gado, a necessidade alimentar mínima de cobre não pode
ser estabelecida sem se considerar, também, outros elementos que causam interferência, incluindo o
molibdênio, enxofre, ferro, fósforo, zinco e cádmio. O molibdênio é o antagonista mais comum ao cobre
no gado e esta situação é freqüentemente ocasionada pela calagem, onde o molibdênio funciona de
forma oposta ao cobre, ficando mais disponível às medida que o pH se eleva.

O sulfato de cobre é o fertilizante de cobre mais comum utilizado para combater as deficiências
no solo, embora pós de metal de cobre e quelatos de cobre também possam ser eficazes. Embora
a intoxicação do gado com cobre devido à aplicação superficial de cobre seja improvável quando
aplicado em doses normais (até 0,5-2 kg/ha de cobre elementar por aplicação), se ovelhas também
estiveram pastoreando é preciso tomar cuidado e certificar-se de que o sulfato de cobre já foi removido
da pastagem pela ação da chuva antes que as ovelhas pastoreiem, já que elas são relativamente
sensíveis ao envenenamento por cobre. Em casos de níveis extremamente elevados de molibdênio,
ferro ou enxofre no alimento, a aplicação de cobre no solo pode não ser suficiente para combater a
deficiência de cobre no gado, sendo preciso concentrar o enfoque na redução do elemento antagonista.
Na pastagem, uma vez que os níveis de cobre atingiram 11 ppm de matéria seca, os benefícios da
aplicação de mais cobre no solo são pequenos.

4.5 Zinco
O zinco está envolvido na maioria dos sistemas de enzima nas planas, além de promover a

produção de auxina (ácido indolacético) que é um hormônio natural das plantas necessário para o
alongamento celular e a utilização de água. O zinco está intimamente envolvido no metabolismo do
nitrogênio nas plantas e em plantas deficientes de zinco há uma redução na síntese protéica e nos
níveis de proteína, podendo haver um acúmulo de aminoácidos e amidas. A deficiência de zinco nas
plantas pode ser induzida pela calagem excessiva, má drenagem ou níveis excessivos de fósforo. Os
solos calcários são particularmente propensos à deficiência de zinco, que provavelmente afetará as
leguminosas antes das gramíneas. Níveis elevados de zinco no solo podem reduzir a produtividade da
pastagem, especialmente em áreas onde os níveis de cobre encontram-se reduzidos.

A deficiência de zinco no gado pode ocorrer quando os níveis de zinco na pastagem caem abaixo de
25-30 ppm de matéria seca. O zinco é encontrado em várias enzimas do gado, tendendo a se acumular
nos ossos, pelos, pele e testículos, embora seja encontrado em todos os tecidos do corpo. A aplicação
de sulfato de zinco no solo é a forma mais comum de se combater a deficiência de zinco. O gado
tem alta tolerância a concentrações de zinco e não deve sofrer de toxicidade do zinco em situações de
pastoreio, já que as plantas morrerão antes que isto possa acontecer.

4.6 Cobalto
Os solos variam substancialmente em seu teor de cobalto, sendo que as deficiências ocorrem

principalmente em solos arenosos com alto grau de lixiviação, solos ácidos de origem vulcânica,
solos calcários e solos turfosos ou outros solos com alto teor de matéria orgânica. O cobalto não
é considerado essencial para as plantas de pastagem, mas é essencial para a fixação do nitrogênio
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pelas bactérias Rhizobium nas leguminosas, embora a quantidade de cobalto necessária seja ínfima.
A importância do cobalto é principalmente para o animal que pastoreia e as deficiências no gado
resultam em falta de apetite, falta de crescimento e capacidade reprodutiva ruim. Um nível crítico
de cobalto para o gado jovem é de cerca de 0,08 ppm de matéria seca na forragem, enquanto que o
gado adulto consegue tolerar níveis mais baixos. A disponibilidade de cobalto para as plantas depende
do pH do solo e das condições de umidade, sendo que solos encharcados e ácidos possuem níveis
mais elevados de cobalto. A calagem pode reduzir substancialmente a disponibilidade do cobalto,
o que se aplica também a níveis excessivos de ferro e manganês. As espécies de planta também
variam consideravelmente em seu teor de cobalto, sendo que níveis mais elevados de cobalto são
encontrados em leguminosas, havendo também variações sazonais com níveis mais baixos de cobalto
sendo encontrados, geralmente, na primavera e verão.

O método mais comum de fertilizar com cobalto é aplicar sulfato de cobalto em uma dose em
torno de 400 gm/ha, embora doses maiores de 1-2 kg/ha tenham sido utilizadas em situações graves.
O cobalto comporta-se como outros metais pesados - ferro, manganês, cobre e zinco - pois ele
tende a forma compostos quelados com a matéria orgânica do solo e em situações de deficiência,
a disponibilidade do cobalto aplicado para a assimilação rápida pelas plantas é, às vezes, limitada a 2-3
meses antes de cair para um equilíbrio. As aplicações de sulfato de cobalto no final da primavera são
freqüentemente úteis para elevar os níveis de cobalto quando é mais necessário para os bezerros na
época do ano em que os níveis de cobalto são os mais baixos nas pastagens. Os animais geralmente
têm alta tolerância à toxicidade do cobalto e os níveis de cobalto têm que ser extremamente elevados
para que haja um comprometimento do crescimento das plantas. A toxicidade do cobalto nas plantas
pode ser reduzida com a aplicação de ferro.

4.7 Molibdênio
O molibdênio é um elemento essencial para plantas e animais, embora na pastagem pastoreada,

o gado provavelmente jamais apresentará deficiência de molibdênio. Nas pastagens, o molibdênio é
necessário principalmente aos trevos para a formação da enzima nitrogenase que controla a fixação do
nitrogênio atmosférico pelas bactérias. O molibdênio também é essencial para a formação de uma outra
enzima, a nitrato redutase, que controla o primeiro estágio na conversão de nitrogênio do nitrato em
aminoácido e nitrogênio da proteína. O envolvimento do molibdênio no metabolismo do nitrogênio das
plantas é provavelmente o motivo pelo qual os sintomas de deficiência de molibdênio nas leguminosas
sejam semelhantes aos da deficiência de nitrogênio, sendo que as plantas apresentam baixo porte,
coloração verde claro e, às vezes, murchamento.

Como já foi mencionado, a calagem aumenta a disponibilidade de molibdênio, sendo importante
considerar o pH do solo antes de se aplicar o molibdênio, já que a aplicação de cal freqüentemente
resolve uma deficiência de molibdênio. Embora a aplicação de cal seja, sem dúvida, mais cara do
que a aplicação de molibdênio, o antagonismo do excesso de molibdênio com a disponibilidade de
cobre ao gado depois da correção de um pH baixo é um problema muito comum em muitos solos.
Se o pH estiver em um nível ideal e a deficiência de molibdênio ainda estiver evidente, o molibdênio
deveria ser aplicado anualmente até se atingir um nível desejado. A umidade do solo também pode
afetar a disponibilidade de molibdênio, havendo uma maior assimilação pelas plantas quando os solos
estão saturados, comparado com períodos mais secos. A disponibilidade de molibdênio para as
plantas também pode ser afetada por outros elementos como fósforo e nitrogênio, que aumentam a
disponibilidade, ao passo que o enxofre e o manganês podem reduzi-la.

A melhor forma de diagnosticar a deficiência de molibdênio e também de predizer qualquer
antagonismo com o cobre é através da análise da forragem, embora deva-se ter em mente que os
níveis de molibdênio são mais elevados no inverno-primavera, enquanto que os níveis de cobre são
menores neste período. A molibdenose (toxicidade do molibdênio) no gado ocorre geralmente quando
a razão cobre:molibdênio cai abaixo de 4:1 na forragem e em alguns solos o nível de molibdênio
pode ser demasiadamente elevado para a aplicação de sulfato de cobre ao solo para se solucionar
adequadamente o problema. As formas mais comuns de aplicação de fertilizante com molibdênio são
molibdato de amônio e de sódio, embora as contaminações por molibdênio possam ser encontradas
em outros materiais fertilizantes como a rocha fosfática reativa Sechura e Escória Básica.
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4.8 Selênio
O selênio não possui valor conhecido para o crescimento das plantas, mas é um elemento essencial

aos animais. Os solos variam consideravelmente em seu teor de selênio, indo desde cronicamente
deficientes a tóxicos em diferentes partes do mundo. O gado necessita de pelo menos 0,05 ppm de
selênio em seu alimento, tolerando um máximo de 5 ppm. A deficiência de selênio causa doença do
músculo branco, diarréia, enfraquecimento, baixas taxas de crescimento, infertilidade, problemas de
parição e retenção de placenta no gado. A Vitamina E e o selênio podem ter um efeito sinérgico na
redução da doença do músculo branco em bezerros e da incidência de mastite em vacas em lactação.
O enxofre pode reduzir a disponibilidade do selênio e a calagem pode melhorá-la. Pérolas de selênio à
base de lascas de calcário contendo 1

4.9 Iodo
Como o selênio, o iodo não possui valor para as plantas, embora tenha-se sugerido que as

minhocas necessitem de iodo. O gado necessita de pelo menos 0,15 ppm de iodo em sua ração, com
uma tolerância máxima de 50 ppm. A deficiência crônica de iodo causa o desenvolvimento de bócio em
torno do pescoço, mas os problemas subclínicos associados à infertilidade e mortalidade de bezerros
são comuns. Combater a deficiência de iodo no solo através da aplicação de iodato de potássio ou de
iodeto no solo é, em grande parte, ineficaz devido à perda de iodo através de volatilização. Para os
produtores orgânicos incapazes de dar iodo direto aos animais, farelo de algas marinhas colocadas em
cima da silagem ou extratos líquidos de algas marinhas com alto teor de iodo dados oralmente ao gado
são opções factíveis.

5 CONCLUSÃO
Para se atingir o objetivo de se ter gado de corte saudável e orgânico criado em situações de

pastoreio, é importante ter-se um conhecimento do teor de minerais das pastagens que estão sendo
consumidas e da situação mineral do solo do qual as plantas retiram seus nutrientes. Um único
elemento essencial para os processos biológicos não pode ser considerado mais importante do que
os outros elementos essenciais. Todos são necessários para o crescimento, produção e reprodução e
devem ser fornecidos às plantas e aos animais em quantidades suficientes para que estes processos
biológicos sejam sustentados. Devido às inter-relações existentes entre todos os elementos essenciais
e seu efeito um sobre o outro, eles devem ser mantidos em quantidades relativas em proporção uns
com os outros. Uma deficiência ou excesso de um elemento crítico pode causar a deficiência ou
o excesso de outro. Já que toda ação causa uma reação, os regimes de fertilizantes precisam ser
implementados de forma criteriosa de modo a gerar um equilíbrio ideal e uma harmonia para que os
processos biológicos funcionem nos ecossistemas de pastagem. Os esquemas de fertilizante que se
concentram apenas em um mineral ou em minerais principais e que ignoram a situação dos minerais
secundários ou microminerais no solo irão prejudicar o delicado equilíbrio da vida, tendo, nas últimas
décadas sob sistemas de produção convencional, atendido bem as indústrias veterinária e de ração
pet. Para que o movimento orgânico evite as mesmas armadilhas, uma estratégia preventiva de utilizar
os serviços diagnósticos prestados por laboratórios para análises abrangentes do solo e das plantas,
juntamente com um conhecimento da química envolvida, fornecerá um ponto de apoio para se atingir o
equilíbrio.
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