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CO4PORTAMEUTO DE LEGUMINOSAS FOREAGEIRAS ?OS CERRADOS DO AMAPÁ 

Suas Mochiutt. 

Paulo Roberto de Lma Meirel1er 
o 

Antonin Pedro da Silva Souza FiJ.h 

A baixa produtividade obtida pela pecuária nos 	cerrados 

amapaenE:es está relacionada com a escassez e má qualidade das pas-

tagens nativas desta região, associadas às defici&icias minerais e 

ao manejo inadequado, tanto do rebanho certo das pastagens. 

- 	Uma das alternativas viáveis para garantir aos 	animais 

durante o ano uma forragem de boa qualidade seria a utilização dc 

leguminosas no melhoramento daa pastage2s natiyas, na formação de 

pastagens consorciadas ou como banco de proteína. 

Com este objetivo, está s?ndo conduzido no-Campo experi- 

mental do Cerrado da UEPAE de Macapá, um ensaio visãndo 	avaliar 

germoplasmas de leguminosas forrageiras com potencial de 	adapta- 

ção para solos de baixa fertilidade, elevada acidez e 	tolerantes 

a períodos de estiagem. 

1 Eng.-Agr., EMBR.APA/Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Ma- 
capá (UEPAE de Macapá), Caixa Postal 10, Cii' 68goo Macapá, Ai'. 

2Zootecnista, E!IBRAPA/UEPAE de Macapá. 

ing.-Agr., M.Sc., F1fflRAPA/L,w,V de Macapá. 
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O clima é do tipo Anti, segundo a classificação de Kbppen, 

com pluviosÁdade anual média dc 2.500rnm,  concentr3da xio período de 

janeiro a julho, temperatura uiédia anual em torno de 26 °C, coa' 

baixa amplitude térmica e umidade relativa do ar acima de 80%. 

O solo da área experimental é um Latossolo Amarelo 	de 

textura média, com declividade suave, apresentando as 	seguintes 

características: pH em ágta = 4,5; Al t tz 0,86 meq/100crn3  ; 	Cà 4 +. I1g 	= 

0,12 meq/100cm 3 ; P = 0,9 ppm; K = 12 ppm e 0,9F3% Cc rnat4ria 

gânica. 

Em delineamento experimental de blocos cas'ializados 	com 

parcelas subdivididas e três repetiç3es, esto sentia testados 	22 

germoplasmas (Tabela 1) selecionados pelo Centro de Pesquls& Ag;'o 

pecuária dos Cerrados (CPAC), exceto a Dioelea gu'ic -.cnais 	CPLTU 

401, proveniente de seleç5es realizadas na TJEPÂE de Macapá. 

parcelas correspondem aos germoplastuas e as subparcelas às idades 

ae avaliação. O tamanho da parcela é de 2,5m x 5,0m. A instalação 

do ensaio foi em março de 1988. 

No plantio, foi realizada uma adubação de60 kg/ha 	de 

P 2 0 5  (superfosfato triplo), 20 kg/ha de K 20 (clorcto de potássio), 

2 kg/ha Ue zinco (sulfato de zinco), 2 1) kg/ha de flór de enxofre 

e 400 kg/ha de calcário dolomítico como fonte de cálcio e magné-

sio. A adubação foi a lanço e incorporada com gradé. Via semente, 

através de peletização, foi aplicada urna mistura de micronutrien-

tes contendo: 200g/ha de molibcênio, 2t0g/ha de cobre e 600g/ha de 

boro. 

O s  germoplasmas fora -n avaliados nas idades de 4,  -8 e 	12 

semanas quanto ao número de plantas/m 2  , cobertura de solo e altura 

de plantas (Tabela 1). 

Os germoplasmas que melhor se estabelecerwn, obtendo 	as 

maiores porcentagens de cobertura de solo e altura de planta a 12 
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emanas foram os Sty1osanthe8 guiaflêfl8is CFAC 1230, CPAC 	1156, 

FAC iiió e •o S. capítata CPAC 1925 (Tabela 1). 

A baixa porcentagem de germinaço das sementes de Stylo-

anthee Híbrido CIAT 11362, CIAT 11363  e CIAT 11365 comprometeu 

stand das parcelas. 

No aspécto fitossanitárÏo, verificou-se leve 	ocorrência 

e antracnose (Cotietotrichum spp.) em S. macrocepiaia CFAC 	f335 

CPAC 1373 e acentuada em S. macrocephaia CPAC 1188. 
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