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A produção de carne emregime extens.ívo não permite o uso de tecnologias

de alto custo. Umatécnica simples,a fim de se criar umareserva de forragem

para a estação seca, consiste emdeixar essa fon;-agemse acumular no campo,na
forrra de umfeno-em-pé. cabe ressaltar que no Cerrado do Centro-Sul há cresci
rrent.ode forrageiras durante a estação seca, dada a umaprecipitação esper-ada em

torno de 100-200 mmde maio a outubro.

Para se obter urnaprirreira estimativa das espécies que pcrleriarn ser rranej~
das para acumular rratéria seca sem grandes perdas de valor nutricional, ideali

zou-se umexperimento emparcelas, incluindo sete gramíneas e três Lequrruno

sas. Este experimento foi instalado em 1977 e teve sua prirreira avaliação fei
ta durante o período seco de 1978 e está atua.lIrente no segurrlo ano de exper i

rrentação. As espécies emestu:lo são: capim estrela (Cynodonnierofuensis), set~

ria (Setaria anceEs cv. KAZUNGUIA),"Green Panic" (Panicumrraximurncv. GREEN
PANIC),capim gordura (Melinis minutiflora), Brachiaria decumbens (cust.), B.

niziziensis, ~ hurnidicola, Stylosanthes guianensis cv. IRI 1022, ~ capitata
e soja perene (Glycine wightii cv. TImRCX).
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Os resultados do prircEiro ano permitiram destacar algmras espécies pela a!

ta prcrlução de natéria seca de toa qualidade (Tabela 1).

TABELA 1 - Produção de matéria seca verde (MSV- talos e folhas verdes), teor

de protefna bruta (PB) e quantidade de protefna bruta por bectare

de 3 espécies diferidas desde março ou abril e utilizadas em maio

ou setembro.

Espécie Difer.irnento Utilj'7.ação kg MSV/ha % PBna MSV kg PB/ha

maio 1.615 9,9 158
março

Cyncrlon setembro 3.140 5,7 177
niemfuensis maio 715 13,9 99abril

setembro 1.742 6,2 80

maio 1.459 13,4 196
março setembro 3.931 9,4 372Brachiaria

decumbens maio 649 16,3 123(australiana) abril setembro 4.355 8,1 354

maio 384 13,7 53
março setembro 2.218 11,0 244Panicum

rraximum maio 485 14,4 70
cv. GREENPANIC abril setembro 2.070 7,1 147

Apesar da baixa. prcrlução em.maio (uma dois neses de crescirrento), o nat~

rial acumulado foi de alta qualidade. Os teores de procefna bruta mantiveram-
se sempre ImJi.toacima do nível critico (6,0%). A maior quantidade de MSV para

a utilização em setembro dem:::.nstroua capacidade de crescirrento dessas es~

cies, apesar da baixa precipitação pluvionÉtrica. Alémdisso, os teores de pr~

tema foram suficienterrente altos, chegarrlo ao nível critico apenas para o c~

pim estrela diferido emmarço.
A Brachiaria decumbensIIOStrou ser extremarrente promissora para esta prát~

ca, pois além de prcrluzir alta quantidade de M....C:Vcombons teores de PB, a fo~
ragem a.currn.lladacontinha de 20 a 50%da rratéria seca total em folhas verdes. Já

o capim escre.la, de alta produtividade quando diferido em ianeiro e fevereiro,
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continha urra alta proporçâo de talos, sendo que a percentagem de foThas variou

apenas entre 10 e 30%da ma.téria seca total. Corroexiste umarelação entre
quantidade de folhas na pastagem e consurroan.inal, a alta proporção de foThas
no feno-ew-pé é umacaracterística importante na seleção as espécies promí.ssç

ras.
o "Green Panic" apresentou, tanbém,umbomcresciIrento durante a seca e os

altos teores de PBaté o final da estação expressam,também,umaalta pcrcent~

gero de foThas na ma.téria seca total (18 a 25%).

A ~ ruziziensis rrostzou-se senpre inferior à B. decurrbensquanto à pro.:i~

ção de MSV,apesar de apresentar toeres de PB leverrente rrais altos. Esta es~

cie rrostr-ou-se mais susceptível a geadas e à seca do que a ~ decurrbens.
A B. humidccola produziu relativam;;mte pouco, rroscrando ser urra espécie de

.cresci.rrento lento, bastante susceptível a terrperaturas inferiores a l50C e à
baixa precipitação.

O capim gordura apresentou grande variação na produção e alta ·percentagem

de perda de folhas no reterial vedado por rrais tempo no carnp:>.'A rebrota obsE!E
vada foi lenta, permitindo rraior infestação por invasoras.

A setaria produziu pouco, e menosainda quandodiferida emrrarço ou abril.

Respondeucomumcrescinento rápido às primeiras chuvas nas é urra espécie de

manejo difícil para esta prática de feno-em-pé, pois as perdas de rráterial ver

de na seca são consideráveis. Cinqüenta por cento da ma.téria seca total foi
proveniente de material norto emseterrbro.

Neste segundo ano de observaçôes , notou-se umaredução nas quantidades t~
tais de ma.téria seca produzida para todas as espécies. Das legurninosas, apenas

os dois estilosantes estão sendo avaliados. No pr:irreiro ano de estudos o Sty-

losanthes guyanensis foi a única legurninosa a estabelecer-se beme pêde ser
diferido emabril e avaliado para todas as ép::>casde utilização. Houveoccrrên. .
cia de antracnose ma.sneste seg\IDdoano a espécie recuperou-se bem.
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