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I:-JTRODUÇÃOE AVALIAÇÃODE GR.<\.-'IÍ\EASFORR.-\GElRAS:'\A REGIÃo DE sÃO CARLOS

LUCIANODE ALMEIDACORRÊA*l; RODOLFOGODOy1 & JOSE LADEI~\ DA COSTAl

O ensaio, realizado em solo de cerrado de baixa fertilidade da UEPAE de são
Carlos, em parcelas de 10 m', com duas repetições, em dois sistemas de adubação,
teve o objetivo de selecionar gramíneas forrageiras produtivas e persistentes
para as condições locais. Dezenove espécies/cultivares dos gêneros B~achia~ia
(7), ,-;'!";'!';;-'~J."l (1), ?as?,dwn (5), :X.gitcl'ia (3), Hypa~~~enia (1), Melinis
(1),erlx::"~é,'':; (1), adaptadas as condições de baixa fertilidade, foram adubadas
com 500 kg/ha de calcário, 250 kg/ha de superfosfato simples, 50 kg/ha de clore-
to de potássio e 150 kg/ha de sulfato de anànio, e 16 espécies/cultivares dos
gêneros : .."<.;., ;~L"1 (2), ?anic;,"1 (7), _-~/"",':_''1 (3), :",;~..;~i:::(3), Chlcr-i» (1), mais
exigentes em fere i 1 idade, receberam o dobro daq ue l a adubação. A produt ividade das
espécies foi avaliada durante 2 anos através de cortes periódicos (S/ano). Entre
as g r amine as do primeiro grupo (rned ia de 8.500 kg/ha/ano de ~IS), destacaram-se a
?~ac:hia~ic i:~i:;a~c~a cv. Cruz das Almas (17.000 kgíha), o rir.d~opogon gayanus cv.
Planaltina (14.000 kg/ha) e a 5!'~ci!icr::::: --:'2c~Ir.i:e....•< cvs. Ba s i l i sk , Cruz das Almas
e IPEAN (12.000 kg/ha). As espéci.es .--:s;:..;:,c·~D~::(,::;',Z.c"'l, 2. (Juenoar:un, ,'·!elinis
"'?Í'1.utifZC'~':1, Hypaí'rner.ic rujc: e 2tJcchicri...1 ;!:A.r.!ic.-~:}olc apresentaram produções em
torno da med ia , enquanto as espécies :;igi:::l'ia decuriber:s , J. setivalva, D. un fo-
l cz i , Cl'a61ial'ia l'uzizicnsis cvs. Be l em e Comercial, rlxonOp!IS compres sua , Paspa-
:,~ oteroi e P. nctatum cvs. Pensacola e Batatais, produziram abaixo da média.
Entre as g r arn í ne a s avaliadas sob média adubação (média de 7.000 kg/ha/ano de MS)
as mai.s produtivas foram: Pennisettun pUl'?,ul'e= cvs. Taiwan A.148 e Cameron
(12.000 kg/ha), Panicwn rnaxirnuncvs. Col o n iao (11.000 kg/ha), :'lakueni (10.000
kg/ha) e Sempre verde (9.000 kg/ha). Com produções em torno da média, apresenta-
ram-se as espécies Cy'!odon dactylon cvs. Coast cr o s s e Taiwan-A55, C. plectosta-
JhYll';, :"2::1l'ia sphace lata cvs. Kazungu Ia, Nand i e Nar ok , ?anicwn l'epens, P. vil'-
ga;'~ e 2.. riaxirmon cvs. Green pa ni c e Gatton panic; abaixo da média, a espécie
7hlo2"id ;::.yana.


