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INTRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE GRAMXNEAS FORRACEIRAS 

EM ÁREA DE VÁRZEAS DO AMAPÁ 
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de várzea do Amapá, foram introduzidas dez gramíneas no município de 

Mazagáo, em um solo tipo Cley Pouco atímico, com declividade suave e 

boa fertilidade natural. A análise química do solo revelou 5,2de p14; 

15ppm de P; 51ppm de K; 7,1we% de Ca+Mg; 0,2tne% de Ai troc1ivel e 

2,7% de mataria orgníca. O clima, segundo a classificaço de K8ppen, 

é do tipo Ami-Tropical chuvoso com pequeno período seco. A precipita 

cáo e temperatura,médias anuais, giram em torno de 2.300mm e 26 ° C. 

As forrageiras foram estabelecidas em forma de coleç5o, em 

parcelas dimensionadas em 3mx7m, sendo 3mx3m para obtençio de dados 

fenol6gicos e3mx4m para os quantitativos. O plantio foi realizado 

na segunda quinzpaa de janeiro de 1982, em covas, no espaçámento de 

O,5mx0,5m As espécies introduzidas foram as seguintes: Canarana 

Erecta Lisa (Enchinochloa pyramidalis), Capim Co16nia (Brachiaria rins 

tica), Rabo de Rato Grande (Flytnenache arnplexicaulis),Andrequic Gran 

de (Leersia hexandra), Canarana de Paramaribo (Echinochica polys 

tachya), Taboquinha (Panicura zisanijides), Canarana Branca (Panicurn 

chioraticum), Mori (Paspalum fasciculatum), Canarana de Pico (Echíno 

chloa polyatachya) e Verdo (Panicum granie). 

Mensalmente os parmetros avaliados sáo: altura do 	stand, 
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capacidade de produção de folhas, aspecto vegetativo, 	deficièncias 

nutricionais, &poca e intensidade de floraçio, epoca o produção de 

sementes, presença de inselosedoenças, cobertura de solo e resistn 

cia ao período de estiagem. De dois em dois meses no período chuvoso 

e de trs em trs meses no de estiagem, so efetuados cortes nas par 

celas, para posterior determinaçio de produçio de matria seca, pro 

terna bruta e teores de fósforo, potássio e eSlcio da forragem. Na.,  

quatro primeiras semanas posteriores a cada corte, avalia-se a capa 

cidade de rebrota e a resistncia das esp&cíes estudadas aos cortes 

efetuados. 

Os resultados obtidos, com base nos parimetros acima descri 

tos, mostraram um baixo potencial da Canarana Branca, Rabo de Rato 

Grande e Verdio para as condi çSes de várzeas, havendo estas trEs espocies 

desaparecido por completo do experimento apSs o segundo corte efetua 

do. A Canarana de Pico, nio obstante ter apresentado uma produço ro 

lativamente boa de mataria seca (4,2 t/ha) no primeiro corte efetua 

do (período chuvoso), evidenciou uma baixa capacidade de resistncia 

ao período de estiagem, haja visto sua baixa produçio de matria se 

ca neste período (1,6 t/ha). No terceiro corte (período chuvoso), um 

substancial aumento na produçio de mat&ria seca (6,0 t/ha) tende a 

confirmar sua característica de forrageira de estaçio chuvosa. 

A Canarana Erecta Lisa e a Canarana de Paramaribo, foram as 

duas espécies que apresentaram as maiores produç3es de mataria seca, 

tanto no período chuvoso quanto no período de estiagem. As produç6es 

obtidas com estas duas esp&cies foram as seguintes: 9,1 e 5,4 	rlha 

no primeiro corte, 12,7 e 6,4 t/ha no segundo corte e 10,4 e 9,2 	ti 

ha de mataria seca no terceiro corte, respectivamente. Alm da 	boa 

produtividade, estas duas espécies revelaram uma excelente capacida 

de de resistncia a períodos longos de estiagem e uma tima capacida 

de de rebrota, se constituiudo, desta meneira, nas esptcies de maior 

potencial, dentre as testadas para as condiçds de virzeas do Amapi. 
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