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Resumo – Alimento de qualidade é um fator determinante para um sistema de produção, pois o 

desempenho animal é o reflexo de sua alimentação. Aveia é uma alternativa para a produção de pasto, 

feno e silagem, além de palha para cobertura de solo. O objetivo desse trabalho foi analisar as 

vantagens de se elevar a altura de corte de cultivares de aveia para ensilar, relativo a redução de 

forragem colhida, melhoria do valor nutritivo (VN) e aumento de resíduo sobre o solo. O estudo foi 

realizado na área da Embrapa Trigo, em Coxilha, RS. Arranjo fatorial de três alturas de corte (terços 

superior, médio e inferior) e 18 cultivares de aveia, no delineamento em blocos casualizados e três 

repetições. As cultivares foram IPR Afrodite, URS Altiva, URS Artemis, FAEM Barbarasul, URS Brava, 

Brisasul, FAEM 4 Carlasul, URS Charrua, FAEM 5 Chiarasul, URS Corona, FAEM 007, UPFPS 

Farroupilha, UPF Fuerza, UPFA Gaudéria, URS Guará, UPFA Ouro, URS Taura e URS 21. Foram 

avaliados rendimento de MS e VN, este estimado pela técnica do NIR na UPF. Os dados experimentais 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo Tukey (P>0,05). Os cortes 

acima do terço inferior, resultaram em forragem de melhor VN ensilado e uma maior massa residual 

para proteção do solo. Assim, deixar o terço inferior no campo pode melhorar a sustentabilidade do 

sistema de produção. 
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