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PRODUf;AO DE FORRAGEM DE CUNHA EM SOLOS
ARENOSOS DE TABUl.EIROS COSTEIROS

IIIo.;::
-0
III.;:;
ea..
IIIo
l:l

~
::::J
III
OJ0::
o"\ 15-
z
w
~

o
leau-ea
E•...

to::
c:o
u
ea
III.E

'Qj A cunha (eli/aria tematea L) e uma planta perene tropical, de ramos finos, pertencent'
.~ familia das leguminosas. Essa cultura, por ser capaz de produzir grande quantidade de f'itoma',

com elevado toor de proteina e caroteno, tern sido utilizada como componente na nutrivao anirn
reduzindo os custos da aquisiyio de alimentos, Pesquisas realizadas no Nordeste brasileiro
demonstrado as vantagens do feno de cunha na alimentayao de novilhos confinados, coelhos
crescimento e de galinhas poedeiras.

A cunha deve ser utilizada para consumo entre S6 e 70 dias ap6s a rebroa por aprese:I
maior volume de biomassa e pouca variayio no valor nutritivo (Azevedo et al. 1988).

A baixa fertilidade natural e a lixiviayio de nutrientes sao alguns dos fatores que mh,:
limitam a produtividade das culturas nos solos de tabuleiros costeiros. 0 cultivo de leguminosas e
uma altemativa para a utilizavao destes solos, principalmente pela sua capacidade de fixavoo
bio16gicado nitrogenio atmosfenco.

o objetivo deste trabalho foi avaliar a fenologia e as produtividades de forragem e sementes
de duas cultivares de cunha.

o cnsaio foi conduzido no campo experimental do Centro de Pesquisa Agropecuaria do
Meio Norte em Parnaiba, PI (CPAMN-lJEPlPamaiba). A regiioapresenta cHma do tipo Aw' peia
classifica~ao de Koppen, precipitai;io media anual em tomo de 1.300 mm, periodo chuvoso de
janeiro a junho. A temperatura media anual e de 270C e a umidade relativa media do ar e de 75%
(EMBRAP A, 1990),

Os solos do campo experimental pertencem a unidade de mapeamento Areias Quartzos
Micas e Distroticas .oacomine, 1986), cujas caracteristicas quimicas e fisicas podem se
observadas na Tabela 1.

lEng._Agr., M,Sc .. EMBRAPAJCcntro de PCsquiS3 Agropecuiuia do Meio-Norte (CPAMN- UEPlParruuba), Caix'
Posta1341, CEP 64200-970 Parnaiba. em solos de tabuleiro cQsleiro.



K P M.O. AI. C. Classifica~
-!'Pm- ------ % ._---_. Textural

Profundidade pH pH
(em) KCl H2O

0-20 6.2 6.5

20·40 4.3 5.2

40-60 4.2 5.1

AI Ca Mg
--eq.mg/lOOcc---

o plantio foi realizado manualmente em linha corrida., na profundidade de 2 em, com
espa~amento de 0,40 m entre fileiras e 0,05 m entre plantas. As sementes foram escarificadas em
icido sulfu'rico comercial durante 25 minutos.

Realizou-se uma aduba,,~;loquimica com 100 kglha de P2O~,60 kglha de K
2
0, 40 kgIha de

gesso agricola e 20 kglha de FTE BR-12, colocados no sulco de plantio.
Foram praticadas duas capinas entre 0 plantio eo primeiro corte e, posterionnente, uma

capina ap6s cada corte.
Empregou-se urn sistema de irriga~o por aspersao cQnvencionaL com aplica~ de uma

lamina de agua de 22 mmlhora e frequencia de 2 dias com duravoo mooia de 40 minutos.
Utilizou-se urn arranjo em fatonal de 8 x 2 (oito epocas de corte e cultivares) num

delineamento de blocos casualizados com tres repetiy5es.
o primeiro corte realizou-se aos 100 dias do plantio e os demais a de 60 dias, na

altura de 15 - 20 cm do solo.
As parcel as mediram 7,0 m x 3,2 m, sendo que uma metade foi utiliz::·da prra avali~ de

massa seca e a outra para a fenologia e produtividade de sementes. Aos dias apOs a
semeadura mediu-se a altura das plantas e 80S 160 dias fez-se urn corte para a obten~io de uma
nova safra de sem,etltes.

A produtividade acumulada de massa seca em 520 dias de cultivo foi de 1.941 kg/ha. A
produtividade media das cultivares por corte foi de 6.493 kglha de massa seea (Tabela 2).

Com rela~o a variivel epoca de corte, pode-se observar na Tabela 2 urna diminui~ da
produtividade de Massa seea das cultivares com a sucessao dos cortes. Essa queda na produtividade
foi provavelmente ocasionada pelas retiradas dos nutrientes pela forrageira, lixivi~ dos
elementos e pela baixa capacidade de suprimento de minerais para as plantas em solos de tabuleiro·
costeiro.

A analise de variincia da produtividade de massa seea cia cunha Marrom e Preta pennite
concluir que a epoca mais critica para se realizar a primeira adubavao de manuten~ao seria .no
periodo do quinto e sexto corte, respeetivamente, Pois, no corte seguinte a produvao de massa seca
das cultivares se encontra limitada significativamente.

Com rela~ao a fenologia e produtividade de sementes (Tabela 3) nao foram observadas
diferen~ entre as cultivares. A produtividade media de sementes alcan~ada neste trabalho em
ambas cultivares foi de 2,5 tlhalano. No entanto, a literatura relata produy5es de ate 4 tI halano de
sementes.



TABELA 2. Produtividade totaR e media de mas,,~ :'l~~!!ds>\ cu!dv,~r(~1jde cl.mh~ Marrom e Pma. Parnaiba (PI),
1991.

Produtividade Produtividade Media das
Tratamento masS2 seca rntlssa seca cultivares

CunM Cv mal'rom Cunha Cv. preta (massa seca)
(kgfha) (kgJh,') (kg/ha)

I 8.600 A 8JI49 A 8.325 A
2 8.122 A 7.920 A 8.021 AB
3 7.546 AB 7.642 AB 7.594 AB
4 6.630 ABC 6.650 ABC 6.640 ABC
5 6.230 ABC 6.446 ABC 6.338 BCD
6 5.625 BC 5.776 ABC 5.71:10 CD
7 4.650 C 4888 BC 4.769 0
8 4,470 C 4.638 C 4.554 D

Total- 51.873 52.00l.) 51.941
Media - 6.484 A 6.501 A 6.493
CV% - 13,039 15,386 14.931
DMS 50/0- 2.436 2.8&2 1.821

As medias dentro da mesma colun;, seguidas da mesmaletra niio diferem estatisticamente entre si pe-
10 teste de Tukey a 5%.

TABELA 3. Eme •.••• cia, inido da flo~io, fIor~io plena. inido da f()rma~iode vagens, inkioda matu~
de vagens. produtividade de 5ementes e altunt da!! planta~ de dUalJ cultivanes de cunbi. Pamafba
(PI), 1991." . ,

ImCio
da flo-
ra~
(dia)

Emer-
gartcia
(dias)

Flora-.,
';;10

Iplena
(dia)

I. ~=.,lnidn
forma-
~ode
vagcus
(dia)

Marrom
Preta

4-7
4-7

40 - 45
40-45

50-80
50·80

50·60
50-60

Inido Prod. Altura
rnatura- semen· i das
cao de tes plantas
vagens (kglha! (em)

(dia) ano)

90· tOO 2.500 65
90·100 2.500 65
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