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o ensaio fói instalado na Embrapa Pecuária Sudeste, em S~o Carlos, SP, em 17 de maio, sob irrigação por
aspersão, em Latossolo Vermelho-:Amarelo com as seguintes características químicas: pH (CaCb)= 5..3;

:.MO (g/dI1li)= 18: K, Ca, \'lg, l-l+AI, AI, CTC e S (mmoljdm~), respectivamente: 3,9; 33; 11: 25: O; 73 e
;~48; V(O'(l)= 65. A aelubação de plantio foi ele 2')Okg!ha da fórmula 10-30-10 e a de cobel1ura, em S ele

junho, ele 20 kg/ha de N na forma de sulfato de amônia. A emergência das plàntulas ocorreu em 230 de
maio. Foram utilizadas quinze linhagens originalmente fornecidas pela Universidade ele Passo Fundo, que
foram selecionadas do ensaio preliminar de 2005, por um dos seguintes critérios: I - Produção total de
matéria seca superior a 5000 kg/ha: 2 - Ainda apresentaram produção no 8° COl1e e nào se enquadraram no
critério anterior; 3 - Produção de 1500 kg/ha no 5° corte e não se enquadraram do critério anterior. O
delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com tres repetições e parcelas com cinco linhas de
cinco metros de comprimento, espaçadas entre si de 0,20 m. Foi scmeada ainda uma parcela de cada
linhagem para avaliaç50 de sua capacidade de produção de sementes. Três cultivares, UPF 18, IAPAR 61
c IPR 126 serviram como testemunhas. Foram efetuados cortes para avaliação de produçào ele forragem
CJuando as plantas atingiam aproximadamente 30 em de altura e após cada cOl1e foi efetuada nova
adubação de cobertura. A maior parte elas linhagens, produziu forragem em seis cortes, mas a cv. IPR 126
ainda produziu forragem no sétimo cone.Os resultados são apresentados no Quadro 1. Verifica-se que
nenhuma linhagem superou numericamente a CV. IPR 126 na produção total de matéria seca. Na anúlise de
caela corte individualmente, verifica-se que apenas no segundo c011e, a linhagem UPI; 22177-1 foi
superior eSI~llisticamente, pelos testes de Ouncan e Dunnett, à melhor testemUnha .. A cv. IPIt·, I26 além de
apresentar n melhor produç<1o total ele f()ITagem foi também superior às demais rio sexto corte e foi o único
genótipo que leve o sétimo corte. No terceiro, quarto e quinto cortes, a cv. [APAR 61 fóia de maior
produção. No primeiro cone. as linhagens UPF 971-1300-2-15-1, UPF22177-1, UPF99ü6-S-2, UPF971-l37-
5-1-1. L!PF971-1200-ó, UFRGSOI7164-1 superaram numericamente a melhor testemunha, CV. IPR 126.
porc'm sem eIiferença estatíst ica. /\penas as cultivares 1APAR 61 e IPR 126 apresentaram capacidade ele
produção de sementes muito pequena. Os demais genótipos apresentaram produção de sementes variando
ele 799 (UPF 22177-1) a 176 kg de por 11a(UPF 971-11200-2-2) Esses resultados indicam a necessidade de
SL' iniciar novo ciclo ele seleção, com novos mater'iais, pois os atualmente utilizados não conseguiram
superar uma elas testemunhas, a cultivar comercial IPR 126.
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Gcnótípo "rotal Cortei Corte 3 Corte 4 Corte S Corte 6 Corte 7
IPRI2ó 7992 a* 1440 ab 956 bcd 912' abc 1012 b 1192 h 1287 a 1191. 984 bcIAPAR61 7425 a 1215 ab 750 d-g 1225 a 140S a IS-H a

UPF97H2700-5 •.6015 b 1295 ab 814 c-r 957 abe 1021 b 957 bc 970 bc
UPF22177-1 5746 hc 16()() ah 1300:~;' n 1020 ahe 795 bcd 971 bc >-

UPF9711.37-5-1-1 5564 bcel 159~ ah 1 IOS ab S10 ahe 443 d 741 bcd ~()5 hed
UPF95H4800-11-2 5506 bcd 1167 ab 733 d-g 982 abc 796 bcd 796 hed 1033 ah
UPF9906-8-2 5486 beel 1656 ab 1022 bc X60 abe 536 cel 716 bcd 696 cde
UPF991102-10-1-1 5248 b-e 1153 b 797 c-r 815 abe 837 beel 92ó be '721 b-c
UPF9711200-6 5185 b-e 1547 ab 715 efg 1158 ab 757 bcd 1009 h<:
UPF97H300-2-1 5095 b-c IUq ah 680 fgh 876 abe 86ó bc 804 hed Ú8S ede
UPF97H300-6 4931 ceie 1143 b 520 gh 838 abe 862 becl 629 ell 940 bcd
UPF97H2000-5-5 4SS0 ceie 110(í h 70S dg 754 bc S75 be 614 cel 823 bed
UPF97111200-2-2 4724 cde ]1)74 h 6~5 fgh 1050 ahe S07 bed 425 d (í83 cdc
UPF9711300-2-15- 4637 de 1765 n4 der 77 (i bc 6<» betl 647 cdI a

UPF95H5000-1 4605 ele 1314 ab 926 h-c 846 abe 494 cel 616 cel 410 c
UPF97H300-3-1 4595 de !I 66 ar 763 der" ~~' abe 602 bcd 621 cd 610 (li;?L _'_'I

UPFl8 4396 e 126n ah 481 11 T)- 7~1 bet1 ~,- d 810 bcd:_1 C _"'.' J

UFRCiSO 17164-1 4~71 e 1~29 ab 8·+~ c- ! 762 bc 659 bcd 577 ed "I.1, _

l\lédias 5355 13-1-8 \)()(I 79U 801 823
C.V. (%) 10.3 ')) - :23,8 2 7,0 31.2 2n.9--.1
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