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1 NTRODUc ÃO 

O capirncblonio (Pánicum maximum) 	origintio do Ôont.innn- 
Le africano e an-inlamente utilizado na formaço de nastageno..-  no 
Brasil Central. Todavia, seu bom c3esernnenho fJ.cà restrito a so-
los de alta .  fertilidade. Em condicces de solos aci dos (nU 
4,5-5,0) e de baixa fertilidade, comuns na regi ao dos Cerrados. 
seu crescimento e lento, e a produçeo de forragem, baixa. 

Visando. obter novas linhagens de P. maximum de norte medio, 
abundncia de folhas, vigor e nersistncia em solos acidos, foi 
iniciado, no Centro Internacional de Agricultura Troploal 
(dAT), pelo Dr. E. Mar]c Hkltton, un programa de melhoramento 
desta especie, caie depois foi transferido nara o Centro de Pias--
095 as Agi'opecuria dos Cerrados (CPAC) - Entre as melhores oro-
gani os, destacou--se una, que recebeu o nome de Vencedor (Pani-
cum maximum E-lIA 0Oí826) - Ap6s cuatro anoi de Vuli(tq5o nO CPAC, 
o cati rn V(,,ncedor mostrou as segui ates qualidades: 

a) Consorci.a-se bem cõm leguminosas; 
h) Resiste bem n seca; 
c) Ai: o momento mEio se observou nenhum ataque nor cigarri-

nha; 
cl) E bem consumi cIo por bovinos e eqü Lnos; 
e) Produz bastante semenl:es; 
f) Possui bom valor nutritivo; 
) E resistente ao fri o (temperatura ate 8 °c) 

o vencedor 	arlsntndo a solos de m&iia a alta ferti li dele. 
Na regi ao dos Cerrados, ele e indicado para ser es t:abelec ic3 em 
arcas cIa solo ferti 1 , OU CM ioci.i e onde Se p1 antoti culturas 
anuais durante alguns anos, dentro de um sin tema -  de roiu;fln 
aç'nieui tora x pastagem - É U1C• grrill neo boa para ser ut ii i?.R( lO 

em nas Vejo continuo e rotnc 1 onado 

T'esniii en(irn RflT'D/\PA/CPAC 
Recomendações para a formaçào 	!.c.A/l:PPAPA .--CPAC 
1990 	 FL -04062 	 \lA/CNPC 

UIII 	iii irn Vil 	lIl flI IV 
30183-1 



5 C.I'Ifl..J 

NQ 5E, novembro/90, 2/6 

CARACTERIZAÇÃO 

As plantas adultas dc Vencedor atingem altura media de 
160 m, apresentando habito de crescimento cesnitosd.stias fo-
lhas desenvolvem-se com habito de crescimento semi-ereto, de 
cor verde clara, nao apresentando cerosiclade e pilosidade, e 
tm largura media de 1,9 cm. Sua inflorescencin e do tino pan!-
cula e assemelha-se a do colonio• comum. 

CALAGEM E ADUBAÇÃO 

Os trabalhos que estio sendo conduzidos no CPAC - demonstram 
que, - 2 capim Vencedor praticamente no re•soondë a aniicnço de 
calcario em areas onde o solo anresenta saturncao de hass aoL--
na ele 30%. Para arcas de Cerrarlo, recem-desmetada s, recomen-
da-se aplicar ceicario oara elevar essa saturaco ao minirno de 
304. A necessidade de calagem, para elevar a saturaôo em bases 
a trinta por cento, , calculada pela formula: 

Necessidade de calcàri.o em t/lia = [(' r x 0,3) - 	x 2 

onde: 

T = (H + Ai) + s 
S=Ca+Mg+1< 
2 = fatõr de correcao para -a qualidade efetiva do calcar.i à. 

Como o PRNT (Poder Relativo de Weutralizaço Total) da maio-
ria dos calcarios e menor que 100%, deve-se cor-ri i r essa di fe--
rença utilizando-se a formula: 2 = 100/PRPJT 

Com reiaco ao fsforo, o capim. 'lenccdor apresenta exigencia 
m&di a a alta. Para determinar a dose de -fosforo a ser api cada 

c'° estabelecimento de uma pastaçem com o canim Vercedor, em 
arca:; sob vegetaçeo de Cerrado, utilizar a Tabela 1. Exernni fi-
eanclo o uso da Tabela 1, para solo com 50% de arg la e 1 ,C npm 
de P, necessi ta-se api i car 120 kg/'na de P 20,, ou seja, 500 
1k1:;1ha de sune rfnsfnto s-i mni es.  

A nduhaqio polassica poderá ser renl:i zpr1a no plantio ou em 
cc.bertura apos o Primei ro pastejo. Se ns teores de notassi o (K ) 
cfr, solo forem rnehores do me 25 mm, recomende-se ani i cor 50 

çï/hn dc K 00, (lar ]'çi de cioreto de notossio) nora va102 cm- 
2 eO npm • api. i cor 'lE kg/ha clt 50. Ac na de 50 nato, FinO 

3 necessarS o opl i ocr petassi o. Reco:riendfi--se nno mi stumar adubos 
m'-ntassi.cos com as saroen t:es - 
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TAflELA 1. Reõrriendãcid de adubacao fosfatada vara estabeleci-
mentó de pastagem, em funcao do teor, de argila e da 
disponi:ilidadede fosforo (P) no solo, extraido com 

112304 0025N + HC10,05N'. 

Disponibilidade de P 
Teor 
de 	 Baxn 	 Nr3ia 	 Alta 

argi la 
Teor 	P 2 5 

0 	Teor 	P0 	Teor 	P0,. 
25 

pprn 	)cg/ha• 	ppm 	kg/ha 	nprn 	]cg/ha 

>40 <2,0 1.20 2,0-3,0 .90 >3,0 60 
20 - 40 <3,0 95 3,0-5,0 65 >5,0 45 

<20 <4,0 70 4,0-60 50 >6,0 35 

Dados nao publicados 

Al -m dos nutri entes rnencionado, em reas de Cerrado 
desmatadas, (ic've-se aol i ca'-' 30 kr/h de enxofre C nnrr~xmada-men-
te 200 ks/ha de gesso) e 2 n 3 lcg/ha dez mcc (em tçirno rJ]Q a 
13 r/ht d' su1iFo de 7n,co 	S" 	 ros 4 o'o 	sr 1 	- 

ii zacia for superfosfato si moles, nïio ser necessni o ani car 
enxofre. 

Em reas j  cultivadas com so:Va ou mi lho , e em qu na 
safra tenham si do obtidas arodili: jvi dçic s suner (rs 	?. 000  e 
4 000 kR/hQ.  de  í?'o 	recnect ivsmcni.e , n;-1 se no necessa" lo o 

nn de calcar lo ou adubacao no p].anl.i  o (lo cmi n Vc:rc:edo 

Aduhaqo para a produo de sementes - Pa.a 	n:-.oduca&r!e se-- 

mentes, as doses de fosforo potassio e zinco a serem anl icc?:n 
no estihe iee nentc (jovem se t' fltlrnefltadss dc 20a - 30V em reilCfl:) 
a reeornendac6es mencionadas no teni nrmente . Alem r1C.;eS nu- 
tri eni;es, reco,r.enda-Se cwlicar 80 a 100 kg/hn de nU. r-  opni o. A 

aol i caqao de àdtihos ni troçenndo3 deve ser rerti izada anunlmeï ir: 

rr cohe"tura e parcelada, sol i coado-se 60% em novembro--de:i.bro 
e 40r logo anos a nrimei ra colheita de seme-nl:os. t siubacon no-
Lassica de reposi çao (40 1-ir/lia de <O) deve rea.i izcdr'\;nl:n 

com a primeira aniicaçn de nitropdio. 

SEMEADIJRA 

o nrennrh do solo e - o nesmo 1] 1:1 Ii ZLldO para 7k formnçio de ou-

tras Past:afrm , 011 SC1 fl aracao e y,rudnçem 
O . 	 icesco na fortnnero de n:!1n tostogem ceilende , entre outros 

i'al:oren, da nU 1i. zncao de snment:P' de boa qual dade no est:nbe• 
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lecirnento. .Paa o capim Vencedor, &-Pecomendada a taxa dese - 
rneadura dc 2 k/ha de semente põra 

1
cïe 	rmina (sPn) ;Nésta re- 

comendaeo, e considerada a quantidade•minirna de semente comer-
ciztl, corri çdda para valor cultural (VC) de 100%, que nermtt 
urna populaço recomendada de2O nlantas/m 2  

Por exemplo, na aquisiçan de um lote de semente comercial 
que apresente pureza de 80% e germinaço de .30%, o seu VC(%) 
sera: 

80 x.30 
VC -  -------------  - - 20 

100 

Portanto, a recomendnço da taxa de semeadura em kg/ha : 

Tx. semeadüra kg/ha SPG 
kg sementes/ha = ---------------------------- 100, 

vC(%) 
no caso: 

2 
kg• sementes/ha 	------- x 100 = 8,3 kg 

24 

A: distribui cio das sernentes para semeadura riodera ser...efe-
tada a lanço ou em linhas, esnacadas de 0,8 a 1 in'. Devido ao 
reduzido tamanho das sementes (100 sementes oesarn aproximada-
mente 0,10 g) , nao e aconselhavel enterrar as semenl:es a oro--
fundidade superior a 4 cm. Esta incorporaçiio poie ser obti da 
com cu:t dadosa gradagem suoerfi.ei ai ou arraste de galhos. Corno a 
rna cri a das - serneaduras de forrLgei ras, a incorno'-çao sunerfi - 

ci l das semontes, associada ao emnrego de ,  roics comactadares 
de nneus, favorecem o estahelec:irnento e a nimuiacao mais uni,-
forme cc plantas. A epoca mais aconsei.havel para a semeadura o 
o inicio cia estaçio das chuvas (outubro-novembro) . Em ;reas que 
foram antecedi das por cuitivos amuei s e com grande 'ncid;W n.  

dei nvasoras, deve--se fazer o preparo antec pacio do solo e .;u-
cessivas. .•. gradagens , visando o controle nais efetivo daquelas. 
Podem ser ainda titj 1 izados , na fase de estabeleci mento cia nas- 

herhtcidas seletivos para a reduçao da comoeti çao. 

PHODUÇÂO E QUALIDADE 

O 	capim Vencedor produz em torno de 241; rie rnat"i a 
sacn/ha/ano . Apresenta teores &2 oroleina bruta va.ri ando en1;"e 
0? e 13% no 1 ohgo do ano, e di esti bi li dadc- cl~ matr a seca em 
torno - de G'i%. E bem aceito nor bovinos e eaUino; , sendo mui lia 

consumi do :mc-mo 101 o fIo resci tien Lo; Tnformacoes ob 1: idas junto 
a nrodutorer jhdi cam uue essa grami nea suporta bern t.empnratiiras 
rie ate EOC  e, em alguns casos, r-;iate bem a r.en'ios 
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MANEJO E UTILIZAÇO 

No primeiro ano de imnlantaço da pastagem, se a oõpuiaco 
de plantas estiver baixa, deve-se retardnh o inicio do:pastejõ 
ate a epoca de maturagao das sementes ,oara garantir boa rès=
meadura natural. Se a nastagern estiver bem form41a.; poie-se Da-
zér o primeiro pastejo 90.a 100 dias anos o nlapft1b. .rNocaso. de 
nastagens consorciadas, e irnnortante fazer-se o manejo de for-
maçao, atraves de rastejo leve, em torno de 100 dias apos o 
p!antio, para que as leguminosas nao sejam abafadas. Tnforrn--
qoes obtidas indicam:q1e.'o:ôanirn Vencedóre bem resistente ao 
pristejo, sunortando lõt46esnmedias de 2,5 Unidades Animal/hec-
tare (UA/ha) nas &guas e1,5 UA/hn n sec. O ganho de neso 
di ano por cabeça nas aguas e de 700 g e de 300 g na seca. Re-
comenda-se retirar os animais da pastagem quando a mesma atin-
gir 20 cm de altura. O capim Vencedor mao seca totalmente riu-
rante a estaçao seca, e para que a forragem mantenha a qualida-
de nesta epoca, no deixar iniciar o periodo seco com altura 
sunerior a 1 metro. 

Quando a pastagem for destinada a nroduço de senientes, anos 
a colheita das mesmas, a ares devera ser nastejada, para que os 
animais reduzam a quanti dade de massa verde. Evi ta-se, dessa 
forma que a nastagern fique com mui t;os talos durante a Seca, as-
segurando melhor valor nutritivo da forragem e facili. tando a 
i'eb rota. 

PRODUÇÃO E COLHEITA DE SEMENTES 

Normalmente, é nossvel reali zar-se duas colhei tas de semen-
t:c-s. Aproximadamente 70% da nrodiiço ocorre na nriie i ra colhei - 
ta, no final de fevereiro, e o restante, cm meados de abril. 
Tem-se observado produçGes variando entre 80 e 100 kg de sernon-
tes por hectare. 

A colheita de sementes pode ser manual ou mec&nica, deDen-
dendo do equ:ipamento e da mo-da--obra disbonivel. 

Colheita Manual - Realizada atravs do corte manual (com cul;elo 
eu similar) das infJorescncias , a urna altura de anroximadam;n-
te 60 ora abaixo da nanicul .n, de modo a fac iii 1;ar o maniise'i o e 
transporte das mesmas. ApSs o corte, as inflorescncias devem 
"er emni ibadas no canino sobre urna lona ate a ai Lura max i ez '!e 
1 ni, permanecendo a durante 3 o ' dias. fl!nois r3est-i neriodo o 
material, colhido devera nasser por urna ' ' bPÈReA ll  manual -  sobre 
':ua tela, ou lona. Nesta fone, o i.so de l;ri Ibade i  rn poc1era ser' 
uma onqao . A colhei La manual rcrrni te obter mal nres renr) i.nentos 
de sernenten , en t: roton Lo, reqt1c r mal or emprego de mo--de-obra 
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Colheita mecnica - PoderÁ ser realizada através rIo corl:e meci-
nico das inflorescncias. Este procedimento. exige deslocMmento 
lento da colheitadeira de gràos, de hreferenciaem W marcha. 
Imediatamente anís a colheita; as sementes devero ser esnalha-
das em fina barnada (4 cm) sobre lonas, em .iocczl ventilado e 
sombreado. 

PRAGAS E DOENÇAS 

Até o mõmento, no ha informaç5es sobre a ocorrnc.ia de pra-
gas no  capim Vencedor. Todavia,- no Distrito Federal, tem sido 
constatada a presença de Valso carvao (Ustilaginoidea virens) 
e/ou carie (Tilietia alresli), nas dementes desse canim. 


