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RESUMO - A Brachiaria humidicola e uma importante pastagem tropical cultivada, adaptada a solos alagados ou mal
drenados, mas suas produtividades de sementes sac geralmente baixas. Para avaliar efeitos de nitrogenio (N) sobre este
problema, em 2000/2001, Icram realizados dois experimentos em Mirassol (SP), em area ocupada ha mais de 10 anos
pOl' B. humidicola cv. 'comum'. Em mar<;:0/2000, as plantas loram uniformizadas com corte a 5 cm de altura e deixadas
crescer livremente ate 0 inicio do periodo chuvoso, quando receberam os seguintes tratamentos, no Experimento 1: 0,
25,50,75 e 100 kg N/ha, aplicados a lan<;:o,na forma de ureia em 24/ novembro/2000 e, no Experimento 2: tres epocas
de aplica<;:ao de 50 kg N/ha: 24/ novembro, 13/dezembro e 28/dezembro. 0 delineamento experimental loi 0 de blocos ao
acaso, corr. cinco blocos, cada um com uma repeti<;:ao. Foram realizadas tres colheitas/ parcela, espa<;:adas entre si pOI'
tres dias, a partir do infcio da degrana em 50% das inflorescencias. As colheitas consistiram do corte manual e empilhamento
des inflorescencias pOI'quatro dias, entre lolhas umidas de jornal sob barracao, ap6s 0 que fcram trilhadas e as sementes
secauas. Os efeitos de doses de N sobre as produtividades de sementes puras e puras viaveis fcram identicos para todas
as epocas de colheita e caracterizados pOI' uma expressao quadratica. As analises de regressao indicaram que as maxi-
mas produtividades resultariam da aplica<;:ao de 45 kg - 85 kg N/ha; entretanto, os totais maximos produzidos (240 kg/ha
de sementes puras e 210 kg/ha de puras viaveis) e as dileren<;:as entre os totais resultantes de cad a dose, diminuiram
(p<O,05) a medida em que avan<;:ou a epoca de colheita. Para cada dia de atraso na colheita, houve perda de cerca de
12,5 kg de sementes puras viaveis. Nao foram observados efeitos de doses de N sobre a viabilidade ou 0 potencial de
germina<;:ao das sementes. Entretanto, 0 peso de 1.000 sementes diminuiu e 0 numero de inflorescencias/m2 e 0 compri-
mento dos racemos aumentaram (p<O,05), a medida em que foram aumentadas as doses aplicadas. Atrasos na aplica-
<;:aode N resultaram na redu<;:ao das produtividades (p<0,05). Concluiu-se que a aplica<;:ao de 45 kg - 85 kg N/ha em
areas estabelecidas de B. humidicola cv. 'comum' possibilitaram altas produtividades de sementes puras e puras viaveis,
onde a colheita foi manual, pOI' ocasiao do infcio da degrana natural.
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RESUMO - 0 teosinto e uma graminea silvestre anual de clima tropical, muito utilizada como forrageira de verao pela
pecuaria leiteira da Regiao SuI. Procurando ampliar as informa<;:6es existentes sobre a especie, no que se refere a
tecnologlo. de sementes, foi realizado 0 presente trabalho com 0 objelivo de estabelecer as curvas de hidrata<;:ao de
sementes de teosinto. Foram utilizados quatro lotes de sementes comerciais, padronizadas quanta ao tamanho. As
sementes fcram hidratadas pOl' imersao em agua a 25°C e entre lolhas de papel umedecido a 30°C. No metodo do papel
umedecido, as curvas de hidrata<;:ao apresentaram comportamento de tendencia similar ao padrao trilasico de germina-
<;:ao.No metodo de imersao, nao loi observada a fase de protrusao da raiz primaria. As curvas de hidrata<;:ao podem ser
representadas pOI' equa<;:6es logaritmicas.
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