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Objetivos: Objetivou-se avaliar a tolerância da Brachiaria brizantha cv. marandu ao
encharcamento do solo, de acordo com a sua compactação. Material e/ou métodos:
Foram avaliados quatro níveis de encharcamento de solo em dois níveis distintos de
compactação, com 4 repetições. Os níveis de encharcamento adotados foram T1=0,
T2=5, T3=10 e T4=15 % de poros livres de água, e os níveis de compactação foram
obtidos pelo estabelecimento de duas densidades, sendo elas: B1= 1,2 e B2= 1,4
g/cm3. Foram avaliados durante cerca de 70 dias o número de perfilhos/planta, taxa
de expansão foliar, e número de folhas vivas/perfilho. ResultddOS: Apenas os
tratamentos com 10 e 15 % de poros livres de água não tiveram redução no número
de perfilho/planta. O B2T1 foi o tratamento que teve a maior redução (10,45 + ou -
1,01 para 1,95 + ou - 0,45), principalmente após o corte da planta (15 em) feito 30
dias após o início das avaliações. O único tratamento que reduziu o número de
folhas/perfilho antes do corte das plantas foi o B1T2 (3,9 + ou - 0,57 folhas/perfilho).
Na sequência das avaliações após o corte, todos os tratamentos reduziram o número
de folhas com exceção do B1T4 e do B2T4. A taxa de expansão foliar reduziu em todos
os tratamentos. O B2T1 foi o tratamento que obteve uma menor taxa de expansão
foliar nas ultimas avaliações (0,99 + ou - 0,15 em/dia). Conclusões: O encharcamento
do solo promoveu redução no número de perfilhos/planta, principalmente após o corte
das plantas.
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