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Como atividade do Projeto de Melhoramento de Pastagens 
da Ariaz6nia Lçra1 - PP.OPASTO/MAZõNIA (Conv&nio EMBRAPA/BASA/POLA 

MAZÔNIA), este experimento tem como objetivo principal comparar 

gramíneas selecionadas pelo CIAT para solos acidos de baixa ferti 

lidade com gramíneas de conhecido potencial de adaptação e produ 

ção no cerrado do Territ6rio Federal do Amapá. O experimento foi 

instalado eir Latossolo Amarelo (Oxissolo) de textura média em car 

po cerrado. A análise d.o solo indicou 0,8 mEl de Ai trocável; 4,7 
de p11; 1 ppm de P; 12 npm. de Y; e 0,2 mE% de Ca + Mg. O cima, se 

rindo Vbppen, ê do tipo Am - tropical chuvoso com pequeno período 

seco. A precipitação anual mEdia est5 em torno de 2.30(1  rn. 

O delineamento experimental é de blocos ao acaso com 
seis tratamentos e três repetições, a saber: 1) Brachíaria decum-
bens CIAT 606; 2) Andropogon gayanus CIAT 621; 3) Panicurn inaximum 

1 Trabalho apresentado na XVII P.euiião Pnial da SBZ, Fortaleza, 20 a 25 de ju 
lhe de 1980. O estudo recebe recursos financeiros do Governo do MapáT 
WIBPAPA, POLPMAZÔNIA e RASA. 

2 Eng' Agr9 , Y.S. er. Producão Anirai, Pesquisador do CPAT1J/BPRAPA, Cx. Postal 
48, 66.000 - Belein-Para, 

Enp9  Agr9 , Pesquisador do cPAW/WPPAPA, Cx. Postal 48, 66.000 - Belón-Pará. 
Eng9  Agr9 , Ph.D. em Forragicultura, Pesquisacior do CPATiJ/39]MA, Cx. Postal 
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CIAT 604; 4) Quicuio da Amazônia (Brachiaria humidicola); 5) Jar! 

guá (Hyparrhenia rufa) e 6) Pasto Ngro (Paspalum plicatulum). Es 

tas gramíneas estão sendo avaliadas sob dois níveis de adubação 

fosfatada (O e 50 kg de P 2 0 5 /ha). 

Os rendimentos mdios acumulados de três cortes, durante 

o período de fevereiro/79 a fevereiro/80 em t de MS/ha/tratamento, 
foram: 1) 3,0 e 0,0; 2) 2,0 e 0,0; 3) 2,3 e 0,0; 4) 2,2 e 0,5; 5) 

0,0 e 0,0 e 6) 1,3 e 0,0, respectivamente para as-parcela3 adubadas 

e não adubadas. 

Com exceção do Jaraguá que não se estabeleceu, todas as 

outras espkies mostraram potencial para a área, principalmente B. 

decumbens, B. hurnidicola e A. gayanua. Este último mesmo não ten 
do apresentado boa performance no início do experimento, melhorou 

sensivelmente a partir da segunda avaliação, principalmente na 

presença de adubação fosfatada. 

O Quicuio da Amaz;6n*»a.  foi a iinica gramínea a se estabe 

lecer na ausência de adubação fosfatada 11  evidenciando sua capaci 
dade de adaptação a solos ácidos ê dbaixa-ftiliàade. Effl r  tel 
mos de rebrota, o A. gayanus foi a grainfleauemais s&1dèØtdou, 

enquanto o Qui.cuio da Amazônia apresentou a melhor coberturã" de 

solo. 
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