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flu un programa de ntlltranento de pastagens ë de pruinrctial im 

portância o processo de introdução de plantas forrageiras. 

As pastagens cultivadas de Sergipe, conforne levantairento efe 

tuado pela EWsLFEWSE cru 1978 eram fornadas quase que exclusivannte pDr sc 

pre verde (45%) ou pangola (44%). Por diversas razôes essas grain!neas paula 

tinanEnte estão desaparendo das pastagens do Estado: ãpresentan pouca re 

sistêneja às condies de seca; são altarrente susceptiveis a cigarrinha, for 

n2iga (principaJitnte pangala) e lagarta dos capinzais (principalriente sen 

pre verde); nnejo inadequado (sub e supexpastejo), introdução muitas 
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vezes em ctndiçôes afo-c1ftitio is izoprópr ias; queda gradativa da fertili 

dade do solo; e reconhecÈiento t1os fazendeiros de outras forrage lias mais 

produtivas e çersistentes para essa ai aquela cxrndição eda&rdlinática. 

l,bs últflts dez anos, aproxi nadnnte, ven crrendo a introdu 

ço de Brachiaria decuntens, Bre chiaria iWmi1CD1a e itais reoenteiente da 

Brachiaria ruziziensis. Essas bnclt{rias, principalmente as duas primeiras 

fbniamatualnente em torno de 10% das pastagens cultivadas do Estado. 

É iiug'rtante salientar que essas brachiarias estão sendo intro 

duzidas eu regiões sctniE-tida(Carira e Glória) nas quais outras forrageiras 

são iitis produtivas e persistentes ao longo dos anos. 

O capim buffél (Ce.nchrus ciliaris) outra espécie de 1ntrodtr& 

recente, principalnente na zona do sertão de Sergipe, apresenta nvrtl.õgica 

e fisiologicantnte una grarkie var abilidale, sendo necessário. rortanto. defi 

nir cultivares ríeis adaptadas jar. essa ou aquela condição &afo-c]Jiitica. 

A introdução de forrac eiras objetiva seleciaiar gramineas ri 

alto potencial de pro&ção quantitativa e qualitativa, que sejam persistai 

tes ao lcngD dos anos, que apresentem una toa distribuição de forragem & 

rante o ano, que possuam toa capacidade de associação ccitt outras espécies 

desejáveis e qir sejam de fácil p:opagação e est&elechnento. 

flDis campas de introduão foram inp1ants nos n5r1ea 	do 

PwiPpsroJsE, um em Cárira e o segundo eu Arauá, arrkts eu iln lineamento de 

a 	a.w 	 1 ti 	4R4 at. -1 

o cliitia de Carira,segundo a classificação de "FDEPPR4", é predo 

roinantatente do tipo M' e cnn rnnos frequêncua o Bssh'. A pluviosidade né 

dia anual está eu torno de SoOnin. Os solos são classificados cito Podzôlico 
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Vernelho Awelo Equivalente Eutr 5ficr, isto é, s& solos xxrintnlitente pro 

fundos e qjr apresentam alAn de u&Ua e alta saturação de bases, bai,e satu 

ração azn alininio ,nenor acidez e baiic tecr de f6s foro. 

O cima de irau5, scçundo a reSUa classificação, é do tipo As' 

oju pluviosidade nédia anual em tomo de 1060xnn e solos do UpD Podzôlicx, 

'vrneiho Amarelo. Esses solos apresentam bain saturação de bases, são for-

tatente ácidos e de baixa fertilic11e natural. 

Os tratartos são representados relas gramíneas (12 eu C'arira 

e 13 em Arau5) enquanto os subtrataxntos pela adubação (0 e 60kg P2°5 / ha 

sob a forma de superfosfato siuples). 

Para determinação da produção de matéria seca, cada forrageira 

introduzida 5t  cxrtada quando atinge o p3nto ótixio de corte, ixaepaidente 

se as outras forrageiras atirgin ou não esse ponto iri naslo penado. 

Ba Carira,no prineiro ano de avaliação (jul/79 a jul/80), 	só 

dtwu 620nn eu relação ao nona! de BOOran, enquanto eu Arauâ, nesses nas 

ir período,apenas 742nxn de 1060nzit 

Os resultacbs da produção de matéria seca das gramíneas eu Ca 

rixa e Arauã estão respectivauentc' na tabala 1 e 2. 

As gramíneas seixpre verd9 (panicum nwdmum cv GDngyioides) 	e 

ngola (DigI. tarja dectzrbens) que são naturalizadas e fontam quase que 	a 

totalidade das pastagens da região de Carira e adjacências, ficaram entre 

as gramíneas que apresentaram nenores produção de matéria seca principalmai 

te no subtrataitento não adubaco. 

A BracKiarja decurrens e a. Brachiaria humidicola, são duas for 
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ragelras que estão terdo grande aceitação r1° fazendeiros ãD EstadD. 	A 

produção dessas gramíneas e principalinte da Erachiaria htzoidícDla, foi, au 

Canta, bastante aqufrt da produção da naloria das forrageiras ett avaliação. 

TABELA 1 - Prodtcão de nat&nia seca( kg/? 	de gramíneas eu função da presen 

ça e auséricia da adubação fõsfatada e nfrezo de cortes efetua&s 

em cada forrageira - Carira. 

PDtaD wa'ÉRIA SEM, RESRSTA A N? 
ESPÉCIEs (kg/ha) 

sMBAçÀ c.,4tx8çk (%) 

Panicumniaxfltinm 	 7293,6: 	7031,6 	- 	3,6 02 

cendwus ciliaris cvMlopo 	6394,4 	7671,6 	+ 20,0 04 

Panian niaxinun cv Sabi 	6063,5 	7704,2 	+ 27,1 	- 03 

CenchrUS ciliaris cv Biloela 	5282,4 	6630,5 	+ 25,5 03 

ntepbora pubesceris 	 6272,6 	5549,7 	- 11,5 03 

Uroctloa nosa!rbicensjs 	 4933,3 	5862,3 	+ 18,8 03 

Brachiaria decuntens 	 4364,0 	5794,7 	+ 32,8 02 

c»nchrus 	êtigerus 	 4678,3 	5327,2 	+ 13,9 03 

Panicumnn_xixruu cv cbngyloides 	3326,7 	6290,2 	+ 89,1 03 

cenchrus setigerus cv Birdwood 	3922 1 2 	3641,4 	- 	7,2 03 

Digitaria decuzrbens 	 2657,4 	3729,0 	+ 40,3 02 

Brachiaria humidicnla 	 2684,8 	2509,5 	.6,5 01 

O seupre verde (89,1%) e pangola (40,3%) são as gramíneas que 

riais estão respmaen± a adubação fosfatada. O contrario está ocnrrerú> azu 

a Jntqtcra piescens (-11,5%), Cend'xus setigerus cv  Birxicod (-7,2%), Bra- 

chiaria hatIidícx)].a (-6,5%) e Panicuju naxinun (-3,6%1 que não estã, resçon 
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s prod6es do CeneL rus ti4eris e do Cenchrus setigerus cv 

BirdDd gramineas resistentes a regi3e. tropicais de baixa precipitação 

estão sado nenores do que lx» Larte da forrageiras introduz kas. Assim 

talvez seja mais acxnseihável panas regiões saniáriflas de lnaiDres índices 

pluviarétriws (caso de Carixa), a intrcdução de outxos Cenchrus ou outras 

esp&cies que sejam nenos resistentes â deficiéncia de unidade, nas que apre 

sentem nalores pro&sç6es. 

O 09n&irus ciliaris cv bblopo e o Panicum ixizm.n cv Sabi tanto 

zr subtrataento adubado cnn no seu adubação, estao entre as graniíneas de 

nal.ores prtxbç6es de matéria seca, o que parece evidenciar que essas grami 

neas xesaitam um potencial tanto para se desentvlver bem em solos' rcbres, 

amo para responder a adubaç&. 

A produção de natéria seca, em ordem decrescente, das forrageiras 

em cada um dos subtratamentos foi: 

- Subtratarrent seu. adubação: Panicum uexinn Cenchzts cilia-

ris cv ?k,lopo, Mtel±ora pibescens, Panicum maxixrwrn cv Sabi, Cendirus cilia-

ris cv Biloela, Urochloa nosairbicensis, Cenchrus tigaus, Brachiaria de-

cuabens, Cenchrus setigerus cv Birdod, Panicun unxinim cv Gzngy]oliles,Bra-

chiaria huuifiictla e I42itária deattbens. 

- subtrataimnto adubado: Panican maxixiuiu cv Sabi, Cenchnis ci-

liaris cv M]npo, Panicum mayjfljrpi, cnchrus ciiaris cv Biloela, Panicum na-

xinuu cv Gngyloides, urodiloa nnsaxrbicensis, Brachiaria decuríbens, Anterlxra 

pabescens, Cenchrus setigerus, Digitkia decurtens, Cenchrus setigerus cv 

Birdwcod e Brachiaria humidícola. 
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n geral fonu dados três artes an cada forrageira, a e.xcecão 

d, Çaichrus cil,taris cv NoIopo (quatro artes Pan inun itwdnun, BrhSaria 

&cutens e 4gitarJa decuwbens (dois artes eu ceda) e Brachiaria ftinid1, 

la (au cortel o que já parece evidenciar a roafrir rotencialidade de algumas 

forrageiras em relação a outras pra aquela região, no tocante no s6 a 

maiores produçiSes, nas tanbn a urna ne1hr distrilaiição de fonagan durante 

o ano. 

Em Arau, na ccrçaração entre as esp&ies dentro de cada g&kezti, 

a Setaria an cv Nandi e Digitaria deca±ais estão se cnnprtando neliior 

can ou S5fl adubação. A &achiaria bryzantha e o Panic*n iix±ssu cv Gongy].oi-

des estão se destacando no subtratamento não adubado, enquanto que a Brachi-

ana decurbens cv 910-13 e o Pan iclxn nnxjiturn cv Ctton no subtratansito adu 

bb. 

A produção de nat&ria seca au ordan decrescente das forrageinas 

au cada 'au dos subtratanentos foi: 

- Subtratamito seu adubação: BrhSarÍa bryzantha, Panicum tua-

xlaau cv (bngyloides, trachlaria decuabens Reglcnal, Panicuin niaximn cv 

Gatton, Brachiaria ruziziensis, Brchiar1a dcu±ens cv 9 10-13 Setaria a-
ceçs cv Nandi, Setaria anceps cv Kaztmgula Brachiaria hum±dlc,ola, Digitaria 

decusbéns; Panicizu nwdmim cv Sabi, Brachiaria dictycieura e Digitada - 

tzil. 

- SubtratanEnto adubado: Setania ancs cv Nandi, Brach.tanla de-

cun'bens 910-13, Panicnn i 3.zlitun cv' C-atton :ttia  byzantha, Brachiaria 

decurrbens Regional, Panicun maxiznn cv GDngyinides, Setaria ancps cv Kazun-

gu]a, Bracl4aria ruziziensis, Panicum rnaxhiun cv Sabi, Digitania decwbais, 

Brachiària hinidioDia, Digitania pentzil e Brachiania dictyoneura. 
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!rzauÂ 2 - pztauào de satfrma se (kg/ha) de g rardneas en função de presen 

ça e ausência da adubação fosfatada e nGntxo de ctrtes efetuas 

em cada foxrageira - Axau&. 

ffi E w4  = 4 R ~ ~ " 
aactlana bryzantba 11588 0 6 12257,7 + 5 0 8 03 

Panicinisx1mimcvtten 8991,0 12746,4 +41,8 03 

Setaria anoepa cv Nandi 7921,7 13533,5 + 70,8 04 

Brachiaria dectmtens cv 910-13 7988 08 13324,0 + 66,8 - 03 

BndSaria d cun'bem Regicmal 9219,0 fl501,5 + 24,7 03 

Panicura naxlnnn cv Gngyioides 9614,2 10952,8 + 13,9 03 

Bind-daria nuiziesis 8848,6 10152,4 + 14,7 03 

Setaria anoers cv Razurigula 7836,3 10456,0 + 33,4 04 

Panicinmaxiiasn cv Sabi 6721,2 9371,8 + 39,4 04 

Digitâriadecizitis 	. 6889,9 7844 0 7 + 13,8 03 

Brachiatia hznid!cola 7015,2 7399,7 + 515 02 

Brachiaria diqtycneura 5303,0 6085,3 + 14,7 02 

D1€U5rIa pentzil ....... .... ....  4683,4 ........... 60G . 

A. espécies qir mais estão resprden&i a adubação fosfatada são 

Setaria = cv Nandi (70,8%) e Brachiarla decunteis Wil0-13(66,8%), 'en 

quanto Brachiaria bryzwitln (5,8%) e Bradiiaria humidíala (5,5%) p?aticaltn 

te não estão respMeMo ao fósforo. 

O serpre 'verde e pangola apresettaram pequena respsta ao tésb 

10 ao cxmtr5rlo do que oorreu an Cazira. ai Canta, &iis fatores llxnitan 

tes atuam sobre os subtrataitos não - adubados: falta de aduko e de ctuçras, 
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effmto a Axaxi aeiias o prtueizo se censtitui TX) fator lttoitante. A Pre 

sença t adubo confere á planta mi maior desenvolvittnto do. sistaza radicu 

lar e aEseqimltetnte meihar condição de explorar a água & solo an peno 

s secos, o qtm çcde ter ocorrklo au Ginira. 


