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o genero Stylosanthes, da familia das leguminosas, e originario das Americas Central
e do SuI, porem atualmente tern ocorrencia natural em varios paises tropicais. E constituido de
subarbustos que se mostram tolerantes it seca, a solos arenosos e de baixo teor de f6sforo. Por
sua capacidade natural de fixa~ao bio16gica do nitrogenio atmosferico, e enriquecedor do solo
e possui elevado teor proteico, tendo alto potencial forrageiro.

A estacionalidade c1imatica do Nordeste brasileiro, com uma esta~ao chuvosa e outra
seca, associada it baixa fertilidade natural da maio ria dos seus solos, limita a produtividade das
pastagens. Por outro lado, suas condi~oes c1imaticas favorecem a produ~ao de feno, produto
de grande utilidade para a alimenta~ao dos rebanhos na epoca seca.

As especies do genero Stylosanthes constituem uma boa alternativa para a produ~ao de
feno, que apresenta alta reten~ao de folhas, elevado teor de proteina e calcio e 6tima aceita~ao
pelos animais.

o objetivo deste trabalho e avaliar acessos das especies Stylosanthes capitata (GC-
1082, GC-1173, GC-1466, GC-1469, GC-ML96), Stylosanthes scabra (GC-1493, GC-1538,
GC-1490, GC-1536, GC-1498) e Stylosanthes guianensis (GC-348, GC-984, GC-1468, GC-
1557, GC-1585, GC-1586), visando definir a melhor especie/acesso para uso como feno.

o ensaio esta sendo conduzido em Teresina, na sede do CPAMN, em area de Latossolo
Amarelo Alico, com precipita~ao pluvial media de 1200 mm anuais, concentrada de janeiro a
abril.

o delineamento experimental e 0 de bloc os casualizados, com quatro repeti~oes. As
parcelas tern area de 10m2 (5 m x 2 m) com quatro linhas, espa~adas de 0,5m.

Em dezembro/96 foram realizadas a ara~ao e a calagem (300 kg/ha de calcario
dolomitico) da area. Cerca de 30 dias ap6s, realizaram-se a gradagem, aduba~ao fosfatada
(l00 kg/ha de superfosfato simples) e potassica (25 kg/ha de c1oreto de potassio).
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A semeadura foi realizada em janeiro, utilizando-se 4 kg/ha de sementes escarificadas.
o corte das plantas foi realizado na epoca de pleno florescimento, as alturas de 10
em, para Stylosanthes capitata, e de 30-40 cm, para Stylosanthes scabra e Stylosanthes
guianensis, coletando-se amostras de dois metros quadrados nas linhas centrais
das parcelas. 0 material coletado foi fenado ao sol durante dois dias. De cad a amostra
fenada foram retiradas duas subamostras, que foram secas as 65°C durante 48 horas. Vma
das subamostras foi usada para clilculo da produc;ao de feno e a outra foi separada em
caule e folha, para estimativa da constituic;ao do feno.

As porcentagens medias de folhas e a produtividade do fenD com base na materia
seca esHio apresentadas na Tabela 1.

TABELA 1- Percentagem de folhas no feno e produtividade do feno* de acessos
de Stylosnthes capitata, Stylosanthes scabra e Stylosanthes guianensis

Especies Acessos % Folha Produtividade

GC1082 50,35 6573
CG1l73 49,52 5793

Scapitata CG1466 44,12 6526
CG1469 49,48 5428
CGML96 50,31 5753

Media 48,74 6015

CG1490 44,53 6249
S scabra CG1493 45,88 4429

CG1498 47,38 7077
CG1536 48,56 4338
CG1538 42,25 6057

Media 45,72 5630

CG348 44,31 4498
CG984 47,07 6787

S guianensis CG1468 36,66 7277
CG1557 41,93 6362
CG1585 46,22 6723
CG1586 43,49 5448

Media 43,28 6223

* Expressa em termos de kg de materia seca de feno/ha.

Com base nos dados atuais, que sao preliminares, Stylosanthes guianensis apresentou a
maior media de produtividade de feno (6263 kg de materia seca/ha), seguido de Stylosanthes
capitata (6015 kg) e Stylosanthes scabra (5629 kg). Em relac;ao aos percentuais de folhas,
destacou-se Stylosanthes scabra, com 48,74%, enquanto Stylosanthes guianensis apresentou 0
menor percentual (43,28%).



Analisando-se os acessos, individualmente, tendencia a maior produtividade pode ser
observada em Stylosanthes guianensis GC-1468, com 7276,85 kg/ha. No entanto, este acesso
tambem mostrou a mais baixa percentagem de folhas (36,66%).

o feno dos acessos de Stylosanthes capitata apresentou tendencia a maior folhosidade. Com
eXCeyaOdo GC-1466, os demais acessos apresentaram percentuais de folhas em tome de 50%. 0
conteudo de folhas de urn feno tern grande efeito sobre seu valor nutritivo.

Com base nos dados apresentados, os acessos previamente indicados como promissores para
a produyao de feno sac CG-1498, GC 1082, GC-984 e GC-1585 por apresentarem elevado percentual
de folhas aliado a alta produtividade de feno.


