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Conhecer os fatores nutricionais limitantes ao crescimento das forrageiras é de grande 
importância para o manejo das pastagens. Objetivou-se estudar o efeito de doses de adubação 
foliar e o sombreamento na dinâmica populacional de perfilhos da grama-tio-pedro (Paspalum 
oteroi). O trabalho foi realizado em canteiros de 9 m² na UEMS, em Aquidauana-MS. Foram 
utilizadas quatro doses de adubo foliar fosfatado Quimiorgem Pasto® (0, 3, 6 e 9 L ha-¹), 
avaliadas sob sombreamento e a pleno sol. Foram utilizadas molduras de vergalhão com 
0,0625m² para cada parcela experimental, fixadas ao solo, para a contagem das gerações de 
pefilhos. Na primeira marcação todos os perfilhos foram marcados com uma cor e denominados 
de geração zero (G0). A cada mês as novas gerações eram identificadas de forma diferenciada 
das anteriores. Determinaram-se as taxas de aparecimento (TAp), sobrevivência (TSo) e 
mortalidade (TMo) dos perfilhos. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados 4x2, 
com três repetições. Os resultados foram avaliados pela análise de variância e comparação de 
médias pelo teste T a 5%. Na TAp observou-se efeito significativo (P<0,05) do sombreamento, 
com maior valor obtido a pleno sol. As TSo e TMo foram semelhantes (P>0,05) entre as doses 
de adubo foliar, sob sombreamento. A pleno sol, a TSo foi semelhante (P>0,05) entre as doses 
de 3, 6 e 9 L ha-¹, sendo que estas foram superiores (P<0,05) ao tratamento sem adubação. O 
contrário foi observado na TMo que, a pleno sol, foi semelhante (P>0,05) entre as doses de 3, 
6 e 9 L ha-¹ e estas foram inferiores (P<0,05) ao tratamento sem adubação. Comparando-se a 
presença ou não do sombreamento, a TSo mostrou efeito (P<0,05) somente no tratamento sem 
adubação, com maior valor sob sombreamento. Por outro lado, os efeitos (P<0,05) das doses 
de adubo foliar ocorreram na TMo. Assim, as maiores TMo’s foram observadas sob 
sombreamento para as doses de 3, 6 e 9 L ha-¹. Conclui-se que a grama-tio-pedro, embora 
apresente maior aparecimento de perfilhos a pleno sol, possui índices de sobrevivência e 
mortalidade favorecidos pela adubação líquida e sombreamento. 
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