
PRODUCAO DE SILAGEM DE CULT IVARES DE SORGO GRANIFERO EM MONOCULTIVO E EM CONs6RCIO
COM A SOJA. I. PRODUCAO DE MATERIA SECA

o uso do sorgo granifero para silagem tern como principal vantagem a obtencao de uma
forragem de alto valor energetico, possibilitando assim maior ganho de pesoe producao

de leite. Entretanto a consorciacao do sorgo com a soja, resulta em alimento de eleva
do teor proteico tendendo a melhorar a qualidade nutritiva da graminea. 0 trabalho foi
conduzido durante os anos agricolas de 1990/91 e 1991/92, na area experimental do
CNPMS/EMBRAPA, Sete Lagoas, MG, com 0 objetivo de verificar 0 valor nutritivo da sila
gem de sorgo granifero em monocultivo e em consorcio com a soja. Foi avaliada na co-
Iheita (estadio de grao pastoso) produ~ao de materia seca das cultivares de sorgo g~~
nifero (BR 300, BR 303 e BR 012) em monocultivo e em consorcio com as cultivares de
soja (BR 15, Garimpo e Paranaiba). Tambem foram avaliadas -as producoes de soja em mo-
nocultivo e consorciada na linha e na entrelinha do sorgo. a delineamento experimen-
tal fei 0 de bleeDs ao acaso, com 3 repeticoes. A materia seca total produzida no CO~

sorcia (sorgo + soja) DaD diferiu estatisticamente do sorgo em monocultivo. Assim, 0
consorcio e mais vantajoso se eonsiderarmos que a soja aumentou em 25,48% 0 teor pro-
teieo cia forragem, em rela~ao ao sorgo. Nao foi observada diferenca signifieativa na
producao de materia seea do sorgo consoreiado com a soja quando cultivada na linha au
na entrelinha do sorgo. Tambem nao foi observado diferencas significativas entre as
producoes de materia seea dos cultivares de soja tanto em monocultivo como em eonsor-
cia.
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