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O Andropogon gaganus Kunth dAT 621 vem se evidenciando nu 

ma das gramíneas de grande potencial forrageiro para as áreas de cer 

c 	rado do Amapá. Nestas áreas, o f6sforo tem se revelado no nutriente 
e - 	- 	 - 
2 	mais limitante nao so para o estabelecimento como ternbem para a pro 

1 dutividade das pastagens cultivadas. 	 - 

- 	O trabalho objetiva determinar a melhor freqU&ncia, o nive] 

dtimo e a combinação ideal entre fontes de adubação fosfatada no es 

tabelecimento e rendimento do referido capim para as condiç3es de se 
CIL 

o 	lo dos campos cerrados do Amãpá. O experimento está sendo conduzido 
lu 

no Campo Experimental do Cerrado, localizado no Km 43 da BR 156, em 

o 	Latossolo Amarelo (oxisol) textura media, com declividade suave, 
cc 

cidez elevada e baixa fertilidade natural. A análise química indicou 
o 

valores de 5,3 de pH; lppm de P; Sppm de K; 0,4xne% de Ca+Mg e 0,6me% 

de Ai Trocável. O clima á do tipo Ami-Tropical chuvoso, com precip! 
< 	tação anual em torno de 2.500mm. 

Mensalmente são avaliados os seguintes parãmetros:altura do 

stand, aspecto vegetativo, defici&ncias nutricionais,percentagens de 

cobertura de solo, ataque de insetos, presença de doenças intensida 

de e ápoca de floração e produção de sementes. A cada dois meses no 
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período chuvoso e a cada tr&s meses no de estiagem, são 	realizados 

:ortes para determinar produção de matcria seca, percentagem de pro 

reína bruta, e teores de cãlcio, f6sforo e potssio na forragem. 

O delineamento experimental do tipo central composto em 

blocos ao acaso com tr&s repetiçc3es. Os tratamentos utilizados, bem 

como as respectivas produçGes de matéria seca acumuladas em sete cor 

tes efetuados no período de julho/81 a outubro/82, estão contidos na. 

tabela 1. 

TABELA 1. Tratamentos experimentais e suas respectivas produç6es da mataria seca 

N9 dos 

Trata- 

mentos 

Níveis de 

P205  

(kg/ha) 

FreqUncia 

de adubação 

(meses) 

Fontes 

Hiperfosfato 

P205 (%) 

Superfosfato 
simples 

Matéria 

Seca 

(t/ha) 

1 50 18 25 75 3,7 

2 50 18 75 25 3,7 

3 50 30 25 75 3,8 

4 50 30 75 25 3,8 

5 100 18 25 75 6,4 

6 100 18 75 25 4,8 

7 100 30 25 75 5,5 

8 100 30 75 25 5,0 

9 25 24 50 50 3,0 

10 125 24 50 50 5,3 

11 75 12 50 50 7,0 

12 75 36 50 50 4,8 

13 75 24 O 100 4,9 

14 75 24 100 0 4,4 

15 75 24 50 50 3,7 

Estes resultados obtidos mostram uma ligeira superioridade 

a produção de mat&ria seca do tratamento 11 sobre os demais. 

As avaliaç&es realizadas dois meses ap6s a adubação, na fre 

llncia de 12 em 12 meses, indicaram um ligeiro aumento na produção 

e mat&ria seca do tratamento li em relação aos demais tratamentos, 

oram este resultado pode estar ligado ao intenso período chuvoso re 

istrado durante a época da adubação, ji que todos os tratamentos 
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tamb&m revelaram aumentos, inclusive os que uu ireceberam acilinaçio. 

Por outro lado, os resultados observados nas avaliaç6es ef 

tuadas tr&s meses após a adubação, na freqUncia de 18 em 18 meses, 

indicaram um decréscimo na produção de mat4iria seca em todos os tra 

tamentos. Estes resultados, podem estar ligados a um prolongado 	pe 

ríodo de estiagem ocorrido durante e após a adubação nessa 	freqll&ri 

cia de aplicação. 
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