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Pastoreio Racional Voisin ou Voazam.
Pastoreio Racional Voisin é um sistema intensivo de manejo do gado, da
pastagem e do solo, proposto por André Voisin e apresentado através dos seus
dois principais livros: "Produtividade do Pasto" e "Dinâmica das Pastagens". O
sistema, também conhecido como "Método Voisin" (lê-se 'voazam'), procura
manter um equilíbrio do trinômio solo-capim-gado, sem beneficiar um em
detrimento de outro. Isto é obtido, quando se consegue que o gado colha o
capim sempre próximo do seu ponto ideal desenvolvimento.

A divisão das pastagens em um núm. adequado de piquetes é o ponto de
partida do Sistema Voisin. As Cercas Elétrica viabilizam economicamente
o Sistema

Piquete: um "Pasto Refeição" a ser consumido pelo gado num período de
1 a 3 dias
Para atender a este preceito, é necessário que o gado seja muito bem conduzido
no seu "encontro com o pasto". O gado só deve entrar em um piquete quando
este completar um período de REPOUSO, suficiente para o capim atingir o seu
ponto ótimo de desenvolvimento, passado pelo período de crescimento mais
acelerado e ter acumulado reservas nas raízes, que permitam um vigoroso início
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de rebrote.Por outro lado, a permanência do gado num piquete não deve
ultrapassar 3 dias, sendo o ideal a permanência de apenas 1 dia.
Para tornar possível o atendimento destas regras, a pastagem deve ser dividida
em um número adequado de piquetes, sendo o mínimo de 20. Quanto maior for
o número de divisões, mais liberdade de ação terá o condutor do manejo.
Cinqüenta piquetes tem sido considerado um número ideal para um módulo
autônomo de Pastoreio Racional Voisin.

O gado tem a sua disposição sempre uma pastagem abundante, no
estágio ideal de maturação e facilmente colhível
Para viabilizar economicamente tão grande número de divisão de pastagens,
torna-se indispensável a utilização da tecnologia das cercas elétricas que têm um
custo reduzido em relação às cercas convencionais.
O Videocurso sobre a "Formação Ecológica de Pastagens no Cerrado" produzido
pelo Centro de Produções Técnicas CPT, traz as informações fundamentais sobre
o Sistema de Pastoreio Racional e a tecnologia de construção de Cercas Elétricas,
já que um e outra são partes integrantes do processo.

O gado fica manso e condicionado a seguir o tratador até o próximo
piquete, sabendo que sempre encontrará a cada dia uma nova refeição
no "ponto"
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A adoção do Sistema de Pastoreio Racional Voisin, permite alcançar entre outras,
as seguintes vantagens, quando substitui tradicional sistema de pastoreio
contínuo:

O Método Voisin sobre uma pastagem formada e/ou manejada de forma
ecologicamente correta, traz inúmeros benefícios ao solo, à pastagem e
ao gado
- Aumento da produtividade da pastagem (no mínimo dobrar)
- Melhoria da qualidade das pastagens, tornando desnecessárias as reformas
- Maior facilidade de manejo: Gado mais manso
- Maior economia em suplementos e medicamentos
- Maior facilidade para produção da "Carne Ecológica" e "Leite Ecológico"
- Mais gado e mais lucro por unidade de área.

Fonte: Fazenda Ecológica
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