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Acúmulo de matéria seca dos capins Panicum maximum cv. Tanzânia,
cv. Tobiatã e Pennisetum purpureum

Herbage accumulation of Panicum maximum cv. Tanzânia and cv.
Tobiatã and Pennisetum purpureum
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·O objetivo do trabalho foi avaliar o acúmulo de matéria seca total e verde, folha, haste e
·material morto (MM) dos capins tanzânia, tobiatã e elefante, durante a rebrota. O experimento
·foi desenvolvido na Embrapa Pecuária Sudeste, em janeiro de 2003. Foi adotado o método de
· pastejo rotacionado com 1 dia de ocupação e 35 (capins tanzânia e tobiatã) ou 45 dias (capim
·elefante) de descanso. Após o pastejo os piquetes receberam 70 kg N/ha. Foram coletadas cinco
·amostras de 1m2 por piquete a cada 7 dias. Após a coleta as amostras foram pesadas, e duas
·subamostras foram separadas para determinar o teor de MS e proporções de MM, haste e folha.
·A taxa de acúmulo de matéria seca do capim elefante (87 kg MSjha.dia) foi superior à dos capins
•tobiatã e tanzânia (65 kg MSjha.dia). Um dia antes do pastejo, a massa seca de hastes dos
· capins tobiatã e elefante (1.600 kg MSjha) foi superior à do tanzânia (640 kg MSjha); já a
·massa de folhas foi menor no capim elefante (1.000 kg MSjha) que nos demais (2000 kg
•MSjha). Na média das avaliações, a porcentagem de material morto foi menor no capim elefante
(19%) que nos capins tobiatã (25%) e tanzânia (34%). A massa de material morto foi maior nas
avaliações intermediárias, provavelmente devido à perda de material por decomp0sição no
período final de avaliação. Pode-se concluir que há diferença entre os capins avaliados quanto ao
acúmuJo de matéria seca total e verde, hastes, folhas e material morto.

PROCI-2003.00173
PRO
2003
SP-2003.00173


