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A leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) e uma leguminosa arbustiva ou
arb6rea de multiplo uso, empregada como forrageira nas regioes tropicais e ate mesmo
subtropicais do mundo inteiro. Apesar dos vanos resultados ja disponiveis sabre seu manejo,
ha carencias de informayoes para algumas situayoes especificas. 0 pau-ferro ou juca
(Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul) e tambem uma leguminosa forrageira, nativa da regiao
Nordeste, e tern porte semelhante ao da leucena. Apesar de ser citada como forrageira valiosa,
os dados disponiveis na literatura, geralmente referem-se a aspectos botamcos, e, em menor
escala, ao valor nutritivo, havendo grande carencia de informay5es sabre produyoo e manejo.

No manejo das forrageiras, a altura de corte e importante dada sua relayao com a
eliminayoo dos pontos de crescimento, com os carboidratos de reserva e indice de area foliar
remanescente. No caso de forrageiras arb6reas e arbustivas, a altura de corte tern grande
importancia nas podas de manejo, pais em funyoo do tipa de animal, pequeno ou de grande
porte, deve-se alterar a altura de corte, para facilitar 0 acesso a forrageira. AMm disso,
deve-se separar a frayoo forrageira da produyoo total, dado 0 elevado percentual de material
lenhoso, noo forrageiro.

Seiffert (1995) considerou como frayoo utilizavel, ou forrageira, as folhas, vagens e os
ramos com difunetro menor que 1 em. Lopes et al (1998) consideraram os ramos utilizaveis
como tendo difunetro menor que 8 mm. Porem, Costa & Oliveira (1997) e Costa et al.
(1998) restringiram 0 difunetro dos ramos utilizaveis para menor que 6 mm.
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Trabalhando com Leucaena pulvernlenta e quatro cultivares de L. leucocephala, Seiffert
(1995) encontrou que a frayao utilizavel correspondeu,na maioria das plantas, a 50% da materia
seca produzida. Alem disso, essa frayao apresentou aproximadamente metade do seu peso
constituida por foliolos e vagens e, a outra metade, por hastes com difunetro inferior a 1 em,
com exceyiiode L. pulvernlenta, que apresentou maior proporyao de foliolos e vagens.

Costa et al. (1998), estudando alturas e intervalos de corte em leucena, concluiram que
cortes a cada 70 ou 84 dias, as alturas de 50 ou 80 em resultaram em maior rendimento
forrageiro, maior vigor da rebrota e persistencia das plantas. Tambem em leucena, Sousa et al.
(1989) niio encontraram diferenya entre cortes aos 10 e 40 em de altura, cujas produtividades
da frayao comestivel variaram de 2.732 a 3.100 kg de materia seca/ha. Krishnamurthye
Mune Gowda (1983) relatam que a melhor altura de corte para L. leucocephala cv. K-8,
considerando produtividade e valor nutritivo, foi de 150 em acima do myel do solo.

Este trabalho tern como objetivo estudar tres alturas de corte em plantas de leucena e
de pau-ferro, visando avaliar a produtividade total e das diferentes frayoes das plantas (nao
comestivel, comestivel, ramos, folha e vagem).° ensaio foi instalado em janeiro de 1998, em area de Plintossolo, na Fazenda
Experimental da Embrapa Meio-Norte, em Campo Maior, PI. A area experimental recebeu
calagem e gesso agricola, para elevar a saturayiiode bases a 70% e corrigir 0 sOdiotrocavel.
Tambem foram aplicados cobertura morta (uma camada de 3-4 em) de palha de carnauba
(Copernicia prnnifera), 60 kglha de PzOs e 30 kglha de KzO. ° clima local e Aw, com
pluviosidade anual media de 1200 mm, concentrada de dezembro a maio. °plantio das mudas
de leucena e pau-ferro foi realizado no espayamento de 1,5 x 1,0 m. ° delineamento
experimental e inteiramente ao acaso, com cinco repetiyoes, e a unidade experimental e
constituida por 20 plantas. A area e irrigada durante 0 periodo seco, por aspersao convencional.
As plantas sao cortadas tres vezes ao ano: em plena epoca das chuvas (abril), primeira metade
do periodo seco (agosto), e ao inicio das chuvas (dezembro), as alturas de 30, 50 e 100 em.
Todo 0 material acima da altura de corte e pesado (produyiio total), sendo entiio separado em
frayao nao comestivel (galhos com difunetro maior que 6 mm) e comestivel (galhos com
difunetros igual ou inferior a 6 mm). Da produyao total, da frayao comestivel e da nao
comestivel de cada parcela, e retirada uma amostra representativa.Essas amostras, apos secagem
a 65 DC, servem de base para 0 cIDculoda percentagem de materia seca e da produyao de
materia seca/ha. Sao ainda retiradas, da frayiio comestivel de cada parcela, tres amostras que
apos secagem a 65 DC, siio separadas em ramos, folhas e vagens, para a estimativa desses
componentes, com base no peso seco.

Na Tabela 1, constam a produtividade total de materia seca e a sua divisao nas frayoes
comestivel e nao comestivel, expressas em kglha e em percentuais. A produtividade total de
leucena, assim como a de suas frayOescomestivel e niio comestivel foram bem maiores que
as de pau-ferro, crescendo a medida em que aumentou a altura de corte. Em termos percentuais,
destacou-se a frayiio comestivel das plantas cortadas a 100 cm, em relayiio as plantas cortadas
a 30 e 50 cm, cujos percentuais foram muito proximos. Nas plantas de pau-ferro, maior
produtividade total, assim como das frayOescomestivel e niio comestivel foram observadas no
corte a 50 cm, enquanto 0 corte a 100 cm foi muito prejudicial. Em termos percentuais, 0

corte a 30 cm resultou em decrescimo da frayiio comestivel em relayao a nao comestivel,
enquanto nas demais alturas aproximadamente a metade da produyiio constou de material
comestivel e a outra metade, de material nao comestivel.



TABELA 1. Produtividade total (MS) e produtividade e percentagem das fra~oescomestivel e nio
comestivel de leucena e pau-ferro, sob diferentes alturas de corte.

Altura de Produtividade , Nllo Nllo
corte (em) total (kg/ha) Comestivelcomestivel Comestivel comestivel

(kg/ha) %

30 8.856 4.404 4.453 49,8 50,2
Leucena 50 9.893 4.789 5.103 48,6 51,4

100 11.241 5.827 5.414 52,8 47,2

30 1.580 676 904 42,5 57,5
Pau-ferro 50 1.994 990 1.005 49,3 50,7

100 718 360 358 50,3 49,7

A divisoo da frayoo comestivel em ramos, folhas e vagens esta na Tabela 2. As plantas de
pau-ferro permaneceram vegetativas durante 0 periodo de observayao, enquanto as de leucena
apresentaram vagens a partir dos cinco meses de idade. Nas plantas de pau-ferro foi observada
maior participayoo dos ramos e menor das folhas, a medida em que aurnentou a altura de corte.
Portanto, 0 corte a altura de 100 em, alem de ter reduzido notadamente a produyao como urn
todo, e especialmente a da frayoo comestivel, decresceu ainda a percentagem de folhas, 0 que e
urn indicativo de reduyoo do valor forrageiro.

Nas plantas de leucena, a produyoo de vagens apresentou-se bastante variavel. Em termos
de valor forrageiro, a influencia das vagens e de dificil interpretayao, urna vez que, por ocasiao
do corte, ocorriam vagens em diferentes estadios de formayoo. Os cortes a 30 e 50 em resultaram
em percentuais semelhantes de ramos comestiveis, porem a percentagem de folhas foi maior
nas plantas cortadas a 50 em. 0 corte a 100 em resultou em percentagem de folhas intermediaria
em relayao as demais alturas, porem, em termos de valor forrageiro, essa altura de corte poderia
apresentar vantagem, devido ao maior percentual de vagens.

Considerando que leucena e pau-ferro soo plantas perenes, os dados apresentados devem
ser vistos com cautela, especialmente porque se referem a apenas urn corte. No entanto, a
superioridade da leucena, em termos produtivos (produtividade total, da frayoo comestivel, e de
folhas) e consideravel. 0 pau-ferro, por ser urna planta nativa, caracteristica do semi-arido, alem
de nao ter sofrido nenhurn processo de melhoramento genetico, certamente tern como prioridade
a sobrevivencia sob condiyoes adversas, tendo estrategia de crescimento e desenvolvimento
bem diversa da leucena.
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TABELA 2. Contribui~iio percentual dos componentes da fra~iiocomestivel de leucena e pau-ferro,
sob diferentes alturas de corte, para a produ~iio total de forragem.

Altura de corte Ramos Folhas Vagens
(cm) % % %

30 34,53 47,69 17,78
50 34,13 53,55 12,32

100 28,56 50,87 20,57

30 66,23 33,77 0,00
50 69,11 30,89 0,00

100 71,68 28,32 0,00
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