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PIDDUrIVIDME 00 cAPIM Brachiaria decumbenscv: AUSTRALIANA SOBPASTEJO

A grarnlnea Brachiaria decurrbens~se expandido de fama expressiva na

.forrração de pastagens cultivadas na região do Brasil Central, cone consequên

cia de SlB habilidade emdesenvolver-se comsucesso nos solos de Cerrado e
apresentar crescírrento. também, nos meses de seca. O prolongado ciclo vegetati vo

da -ª-=-- decurrben.stem possibilitado a obtenção de forragem emêpocas emque as

espécies nativas quase não apresentam cresci.Irento, o que a torna urra alternat.!.

va para evitar que os animais interrorcparoestacionalrrente seu desenvolvirrento.
No c::NPO: está sendo corrluzido umexperínerrto como objetivo de esttrlar a

prc:dutividade de urra pastagem de B. decurrbens subrcetida a três cargas ani.rrais:
- t

1,5; 2,0 e 2,5 novilhas/ha durante a estação seca do ano. A principal rret.a e
antecipar a idade à l{l concepção das novilhas ainda emcrescirrento fornecendo

umaa1inentação Irelharada durante a êpoca critica do ano. Na estação chuvosa,
a rresmapastagem é utilizada para a terminação de boí.s e, subIretida a urra Úl1i

ca lotação.

A área experirrental é de 37,6 ha, em solo de Cerrado, latossolo roxo textu

ra argilosa, subdividida em U piquetes (4 piquetes para cada carga anírral) .
Após desrrat.anento e destoca em 1973 a área foi utilizada para cultivo de ar
roz e em 1976, plantada a braquiária por neio de serrentes (3,5 kg/ha, com42,9%

de valor cultural).

Os resultados obtidos durante as estações secas dos anos de 1977 e 1978
,

com as novilhas em recria são apresentados a seguir:
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TABEtA1- Peso rrédio inicial e final e ganho de peso por animal, por hectare e

por dia de novilhas Ne1ore, durante a estação seca dos anos de 1977
(111 dias) e 1978 (167 dias), rrantidas empastagem de Brachiaria de-
cunbens cv, AIFo'l'. sob 3 cargas animal.

Lotação Peso nédio (kg) Ganhode peso vivo (kq)
Ano

cab/ha .inicial final por por por
roUTMl hectare llia/;;ab .

1,5 1977 241,3 303,5 62,20 93,3 0,560
1978 261,4 297,16 35,76 53,64 0,214

2,0 1977 224,3 275,6 51,3 102,6 0,462

1978 259,0 283,45 24,45 48,9 0,146

2,5 1977 229,0 273,1 44,1 110,1 0,396

1978 260,9 283,04 22,4 55,35 0,132

o ano de 1977 foi bastante chuvoso (1938 nm) , ao contrário de 1978 (1458

rrm)quando ocorreu grande estiagem nos rreses de fevereiro, rrarço e agosto, r~
- - lisul tando numdecrescirro da prcrluçao forrageira e consequenterrente no .ganho de

peso das novilhas. Entretanto, é interessante salientar que, rresrroo rrenor g.§.

nho observado (O,132 kg/cab/dia) é ainda bastante favorável conparati varrente

às pastagens nativas onde, durante a estação seca, os animais perdem peso.

Na estação chuvosa de 1977/78 foi obtido umganho de 221,8 kg/ha com urra
lotação de 3,6 bois/ha enquanto que na rresrra êpoca em 1978/79 observou-se um
ganho de 132,8 kg/ha para urra carga de 2,5 cab/ha.

Até seterrbro, da estação seca de 1979, as novilhas ora empastejo têm apr~

sentado umganho de peso vivo/cab/dia da ordem de O,379i O,370 e O,325, re~
tivarrente, para as Iotaçôes de l,5i 2,0 e 2,5 novilhas/ha.


