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INTRODUÇÃO E AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE FORRAGEIRAS NA REGIÃO
DE PETROLlNA-PERNAMBUCO

Célia Maria M. de S. Silva"
José Gilvaldo Góes Soares"

Os trabalhos de introdução e avaliação do Banco Ativo de Germoplasma
(BAG) de forrageiras do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-
Árido (CPATSA), foram iniciados em 1977, contando hoje com cerca de 250 exem-
plares, principalmente gramíneas e leguminosas.

A metodologia utilizada para o plantio está na dependência da forma de
vida que apresenta a planta. A avaliação preliminar baseia-se principalmente,
as seguintes características, germinação, vigor, per'sistência, incidência de
pragas e doenças e adaptação às oscilações climáticas da região.

Das espécies introduzidas no BAG/CPATSA, algumas foram descartadas
por não apresentarem características de adaptação satisfatórias em condições
de sequeiro da região. Entre estas estão incluídas as gramíneas capim jaraguá
(Hyparrhenia rufa), Capim Elefante (Pennisetum purpureum), Astrebla (Astreb/a
/appacea), Panicum cotoretum, cvs. Bambatsi e Pollock Brachiaria sp, e a leguminosa
Aeschynomene sel/oi.

Entre as gramíneas, alguns gêneros demonstraram desenvolvimento
vigoros e boa persistência durante a época seca, como Cenchrus citisris, Ante-
phora pubescens, Uroch/oa mosambicensis, Pappophorum mucronu/atum e
Setaria g/obulifera.

Destacaram-se no grupo das leguminosas herbáces: C/itória tematea,
Ga/actia sp., orelha de onça (Macropti/ium martii). Três gêneros arbustivos e
dois arbóreos demonstraram desenvolvimento vigoroso: guandu (Cajanus
ceien), Leucaena /eucocepha/a, camaratuba (Craty/ia mol/is), mororó (Bauhinia
chei/antha) e algaroba (Prosopis sp).

Sobre a ocorrência de doenças, observou-se no capim buffel (Cenchurs
ci/iaris) queima das folhas. Através de isolamento obteve-se o fungo do Taxon
piricularia. Alguns cultivares foram resistentes a esta doença, como: C. ci/iaris
67 e C. ci/iaris L. 64.

Constatou-se o ataque de ferrugem na camaratuba, mororó, e orelha de
onça. Na camaratuba observou-se diferença marcante de comportamento
entre plantas frente a doença. .

Quanto ao ataque de pragas, notou-se a ocorrência de altos níveis popu-
lacionais de Stiphra bitaeniata, no primeiro semestre de 79 e 80.

" CCPA/Trópico Semi-Árido, Petrollna PE/EMBRAPA.


