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AVALIAÇÃO DE ESPÉCIES FORRAGEIRAS INTRODUZIDAS NOS MUNI-
ct=tos DE ITAPETINGA E NOVA CANAÃ - BAHIA.
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Objetivando identificar forrageiras alternativas para Sudoeste baiano,
gramíneas e leguminosas foram introduzldas em solo do tipo Argiustolls, eutró-
fico moi isolo com horizonte B argíllco no município de Itapetinga e em um
Alfissol, haplustalfs, eutrófico em Nova Canaã. As respectivas análises qufmicas
destes solos revelaram: pH-6,5 'e 5,9; P-11 e 1,5 ppm; K-115 e 90 ppm;
Ca+ Mg-50 e 3,3 mE/100 9 e AI-2,0 e 0,0 e.mg /100 rnl.

A produção de M.S. a 65°C foi avaliada emkg/ha-1 através de 5 cortes a
cada 90 dias, nos períodos de 08/12/78 a 17/10/80, utilizando-se parcelas de
24m2 em blocos completos casualizados com 3 repetições. Através da análise da
variância e teste de Tukey (0,05) evidenciou-se diferenças significativas entre as
espécies de gramíneas nos dois municípios, com C.V. de 38,96 e 19,75, enquanto
que para as leguminosas apenas em Nova Canaã foram observadas diferenças'
significativas, com C.V. de 44,13 e 32,57 respectivamente.

Dentre as introduções, as espécies que mais se destacaram e que podem
ser consideradas como alternativas promissoras para Itapetinga são apresenta-
das em ordem decrescente de produção de M.S.: Cenchrus ciliaris cv. Biloela
(23.825), Brachiaria decumbens (15.238), Cynodon p/ectostachyus (14.375),
Cenchrus ciliaris cv. Americana - "Guanambi" (13.442), Digitaria untoiozi
(10.525), Brachiaria humidíco/a (10.046), Cenchrus ciliaris cv • Gaynda (8.964),
Ga/actia striata (8.446), Centrosema pubescens (7.771), Neonotonia wightii
(7.504), Pueraria phase%ides (7.159) e Sty/ospnthes guyanensis cv. Schofield
(6.121). Enquanto para Nova Canaã foram na seguinte ordem: .Brachiaria bri-
zantha (9.150), Brachiaria decumbens (18.562), Brachiaria ruziziensis (17.795),
Cynodon p/ectostachyus (15.921), Brachiaria humidíco/a (14.818) Setaria
sphace/ata cv. Kazungula (14.458), Cenchrus ciliaris cv. Biloela (14.350), Digi-
taria untotozi (13.175), Panicum cotoretum (11.817), Panicum maximum cv.
Tricoglume (9.100), Pueraria phaseoloides (9.846), Neonotonia wightii (9.521),
Centrosema pubescens (7.396), Ga/actia striata (6.766), Sty/osanthes guyanen-
sis cv. Schofield (6.607), cv. Cook (6.552). -


