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EFEITO OA tPOCA DE SEMEADURA SOBRE O ESTABELECIMENTO DOS .CAPINS JARAGUA
(H'lParrhenia rufa· (Ness) Stapf e GREEN PANIC(Panicum maximumJacq.

varo trlchoglume)
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Com o objetivo de determinar o período mais favorável ao plantio dos
capins jaraguá.·e green pan ic, visando gerar informações básicas para um efi
ciente estabeleci~ento de pastagens dessas forrageiras, em areas de ceirado,
está sendo .conduzido um estudo de sucessivas épocas de semeadura no 'CNPGC,
Campo Grande, MS. As semeaduras são efetuadasde 14 em 14. dias, de setembro
a fins de fevereiro. O trabalho foi iniciado em 1978 e deverá ser concluídó
em 1981.'

A área experimental, que apresenta um solo do tipo Latossol Ro~o.Ali-
co texcura argi Iosa , de baixa ferti 1idade natural e bastante infestado por
ervas daninhas, foi preparada em fins de agosto"de 1978 com araçãoe grad2.
gemo Naquela ocas.lào , foram aplicadas 4 t/ha de ca lcâr lo dolomítico (com63%
de PRNT) e 1 t/~a de sup.rfo~fato simples. ~cada~poca de planti6, e efe-
tuado um novo preparo do solo para uniformização da área e eliminação de in
vasoras. As taxas de semeadura utilizadas~ em sementes viáveis, são de 6
kg/hapara o green pan(c e 15 kg/ha para o jaraguá.
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Após .42 dias de cada plantio, são feitas contagens do número
tas/m2, (gramíneas e invasoras) e estimativas da cobertura do solo.
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dias realiza-se um corte para avaliação da produção de matéria seca (grami

'neas e invasoras) e, 14 dias após este corte é feita nova con'tagem<deplan-
tas sobreviventes (rebrota) para avaliação de persistência dos stands. Apõ~
o primei ro corte, todos efetuados a cerca de 10 cm acima do nível dO·'sof.i5,
os stands são ceifados a intervalos de 56 dias, sendo que o último corte:de
avaliação de persistência será efetuado no iliício da próxima estaçã9chuvo~
sa (fins de setembro/79l.

Resultados preliminares do primeiro ano do experimento indicam que as
melhores épocas de plantio para o. capim jaraguá ocorreram entre meados de
outubro e fins ~e dezembro. Neste período, tanto a produção de matéria seca

.aos 84 dias após o plantio, que variou entre 1,5 a 5,3 t/ha, quanto o mime-~ .

ro de plantas/m2 aos 42 dias após o plantio e sobreviventes alcançaram seus
valores mais elevados em comparação com as demais épocas de semeadura. Para
o capim green panic, o melhor período de plantio ocorreu a partir do início
de outubro até fins de dezembro, quando a produção de matéria seca alcançou
valores entre 1,5 e 5,1 t/ha. Para as duas espécies, houve g~ande incid~ncia
de ervas invasoras nas semeadurasefetuadas no início da estação chuvosa (s~
tembro a meados de outubro). Neste período, a produção de matéria seca e o
número de plantas/m2 de invasoras atingiram seus valores mais altos~ tenden
do a dlminu~r consideravelmente at~ as ~ltimas ipocas de plantio. Ao final
da estação chuvosa (de dezembro em diante), embora a incidência de invaso-
ras tenha sido bastante reduzida, os índices de germinação e o crescimento
das forrage iras foram mu ito ba ixos .

Os dados de produçeo ..9(:'lmat~[ici.sec.a.e._decontagem-de ..plantas -sobrev l.
"1:''ventes, qu~ser~o coletados ao fln~l de setembro/79, complementari6·0 qua~

dro para interpretação desta fase experiment~l.· No 'eni~n'to, obser~aç,ões. vi~
.." .

suais, a campo, Indicam que o capim jaraguã, aparentemente, apr.esenta um p~
dodo de plantio favor~vel mais prolongado do que o green panic.


