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EFEITO M ~ DE SEM:ADtlFA SOBRE A F~ DE PASTAGENS DE
Brachiaria decurrbens ov, AUS'I'RALl:ANA, -ª.:.. hurnidico1a E -ª.:.. ruziziensis

o insu:::esso na fornação de pastagens cultivadas no Cerrado deve-se, pr íncí
palrrente, à falta de conheciIrento sobre técnicas de irrplantação das rresrras,

can o objetivo de gerar algumas dessas informações básicas, foi iniciado, em

1978 umestuio corrparativo entre épocas de serreadura uti1izando-se três esp§

cies do gênerG>Brachiaria, visarrlo à formação das pastagens no rrenor t.errpo!X)~

sível.
Estão sendo estuiadas doze épocas de plantio, a partir de 19 de setembro,

quinzenalrrente, até 15 de fevereiro. O experirrento foi instalado em parcelas,
numLat.oasol,oRoo Álico npresentati vo de solos do Cerrado norrralIrente utili

zados para pastagens. Esco.lharam-se três espécies de braquiária entre as de

maior expansão no Brasil Central: Brachiaria decumbenscv. AUST.,B.hurnidicola

e B. ruziziensis.
Até o presente rrorrento, foram realizadas as ava.l.íaçóes referentes ao pr~

meiro ano e o plantio da prirreira é!X)cadentro do segundo ano de experírrent.a

ção. O escudo deverá ser repetido, ainda, em 1980, quando então serão fei tas as
recorrendaçôes definitivas.
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A B. ruziziensis foi, neste prirreiro ano, reis precoce que a -ª-=- decurrbens
no início da estação chuvosa. Esta situação inverteu-se a partir de janeiro,

quardo apenas a ª-=- decurrbensestabeleceu-se bem. A -ª-=- humidicola nostrou ser
urra espécie de estabelecimento muito lento e pôde ser avaliada apenas em três
épocas de serreadura: segunda quinzena de dezembro, prirreira e segunda de janel

ro.

A época que se nostrou reis favorável ao pl.arsrto de -ª-=- ruziziensis foi a
ccrrpreendida entre 15 de outubro e 19 de dezembro, quando se efetuou urra reis
rápida oobertura do solo e houve estabelecirrento de ummaior nÚITerode pl~

tas por ITetro quadrado. A produção de retéria seca avaliada por umoorte aos

90 dias foi de 6438 kgjha, 10588kg/ha, 6481 kg/ha e 5326 kg/ha para os

"stands" semeados em 15 de outubro, 19 de novembro, 15 de novembro'e 19 de de
zembro, respectivamente, (Tabela 1). A B.ruziziensis foi visivel.rrente inferior

à -ª-=- decurrbens, quando plantada após a segunda quinzena de dezembro, para to
dos os parâmetros avaliados.

Tabela 1_ Produção de rratéria seca (kgjha) aos 90 dias, de -ª-=- riziziensis e

-ª=- dectmbens para asépocas de semeadura reis promissoras

Espécie Epocas de Semeadura

19 nov 15 nav 19 dez150ut 15 jan

10.588 6.481 5.326 881B. ruziziensis 6.483

B. decurnbens 4.899 8.442 5.080 3.829 3.898

As rrelhores épocas de plantio para a -ª=- decurnbensrrostraram ser de início

de novembroemdiante. Comapenas 55 dias de semeados, emrrá:Ua, os "stands"
cobriam em torno de 60%do solo. A produção de mat.êr í.a seca aos 90 dias foi de

8.142 kg/ha, 5080 kg/ha, 3829 kg/ha e 3898 kg/ha, respectivamente, para as se
meaduras em 19 de noverrbro, 15 de novembro, 19 de dezembro e 15 de janeiro. A

robrevivência à seca para cada urra dessas épocas de semeadura será avaliada

por rreio de umoorte no início das chuvas, quando serão medfdas produção de ~

téria seca e infestação por invasoras.
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A B. hurnidicola teve sua implantação restrita às semeadurasde 15 de de

zembroa 15 de janeiro, levando,. emmédia, 70 dias para serem consideradas

farnedas. Nesta ocasião a cOOer'turado solo par plantas de ~ hurnidicola es~

va emtorno de 25%,cem 14 plantas estabelecidas, emmédia, por rretro quadr~
do. A produção de rratéria seca aos 90 dias não alcançou 200 kg/ha. Esse baixo

valor é devido ao hábito de cresciIrento desta espécie que se m:mtém prostrada
. .

no ano de implantação, abaíxo da altura de corte de 10 emutilizada' neste ~
rirrento.

Urraanálise deste primeiro ano parece indioar o inicio das águas para o

plantio de pastagens de ~ ruziziensis, que ITOstrOUsUportar bemsolos mais

secos e sujeitos a pequenas estiagens. Mesrrocoma presença de maior quarrtí.da

de de invasoras .neat.a ocasião, a ~ ruziziensis é agressiva suf Lcí.errte para
vencer essa carpet:ição. A ~ decurrbenspode ser plantada mais tarde na estação

chuvosa, inplantarrlo-se bematé rresno no final da estação. ,-:'ã a B. humidicola

parece requerer corrlições rrais propicias de umidadee terrperatura para um bom

estabelecimento. Recorrendaçõescomrrais segurança poderão ser feitas ao final
de três anos de experirrentação, em 1981.


