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°genero Stylosanthes e composto de especies de elevado valor forrageiro e conhecido
por sua adapta9ao a solos de baixa fertilidade natural e elevada acidez.'

Nascimento et al. (1998) relataram a produtividade e outras caracteristicas agronomic as
de 21 acessos do genero, testados em Teresina, destacando-se os materiais de S. capitata pela
elevada produtividade na epoca das chuvas e alta produ~ao de sementes. No entanto, em
todos os acessos foi observada alta estacionalidade de produ~ao, ou seja, a quase ausencia de
produ9ao na epoca seca.

Dando continuidade a esse processo de avalia~ao, 20 materiais foram colocados sob
teste em 1999. Este trabalho tern como objetivo a apresenta9ao dos dados referentes a etapa
inicial de avalia9ao desses materiais.° ensaio foi instalado em Teresina, na area experimental da Embrapa Meio-Norte. A
semeadura foi realizada em janeiro de 1999, epoca do inicio das chuvas. A area do ensaio,
que tinha pH 4,60, P= 2,05 mg/dm3 e K= 22,05 mg/dm3, recebeu 300 kglha de calcario,
20 kglha de P20S e 15 kglha de K

2
0. ° delineamento experimental e blocos ao acaso, com

quatro repeti90es, em parcelas de 2 x 3 m, com quatro fileiras espa9adas de 0,5 m. Foram
semeados cinco acessos de S. capitata (CNPGC 1059, 1084, 1093, 1179 e ML 97), igual
numero de S. guianensis (CNPGC 348, 984, 1463, 1517 e 1579), dois acessos de S.
macrocephala (CNPGC 1511 e 1582) e oito de S. scabra ( CNPGC 1496, 1500, 1588, 1589,
2253, 2254, 2257 e 2258).
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o corte das plantas foi realizado no inicio do periodo seco, a urna altura de 15 em para
S. capitata e S. macrocephala e 45 em em S. guianensis e S. scabra. A produyao da area uti!
(duas fileiras centrais) foi pesada e retiradas duas amostras de cada parcela, com
aproximadamente 300 g, para calculo da percentagem de materia seca. Antes do corte foi
medida a altura media das plantas.

A ocorrencia de antracnose e avaliada mensalmente na epoca das chuvas e
bimensalmente na epoca seca.

o estabelecimento foi muito lento, principalmente para as especies de S. scabra, que
apresentaram baixa germinayao. Por isso, essas especies nao foram incluidas no corte.

Os materiais de S. guianensis e alguns de S. scabra se destacaram com altura
superior it media do ensaio, que foi 44,92 em, enquanto nos materiais de S. capitata foram
verificadas as menores alturas (Tabela 1).

A produtividade media de todos os materiais foi 5624,56 kg de materia secalha. Os
acessos de S. guianensis, com exceyao do CNPGC 984, tiveram produtividade superior it
media, seguidos por S. capitata (CNPGC ML 97), que tambem teve produtividade acima da
media. De urna maneira geral as produtividades foram elevadas, urna vez que todos as
acessos apresentaram acima de 3.000 kg de materia secalha.

S. macrocephala e S. capitata se caracterizaram pela e1evada produyao de semente,
principalmente S. capitata. Os acessos de S. scabra (CNPGC 1500 e CNPGC 2254), apesar
do fraco estabelecimento, surpreenderam pela produyao de sementes. Porem, os acessos
de S. guianensis tiveram muito baixa ou nula produyao de sementes, 0 que e urn fator
negativo na avaliayao desses materiais, apesar da elevada produtividade.

A ocorrencia de antracnose foi muito reduzida, com exceyao da maior incidencia ao
inicio do periodo da chuvas, quando se verificou queda de folhas de alguns acessos de S.
capitata. Tal fato nao havia sido observado no ensaio anterior (Nascimento et aI., 1998).
Admite-se que 0 enfraquecimento das plantas durante 0 periodo seco, 0 fortalecimento do
pat6geno pe10 cultivo sucessivo da area com Stylosanthes e a chegada das chuvas tenham
favorecido 0 surto. No entanto, com a continuayao do periodo das chuvas foi observada a
recuperayao das plantas.



TABELA 1. Altura de plantas, produtividade de materia seca e de sementes de acessos de
Stylosanthes avaliados em Teresina, em 1999.

Gen6tipos Altura (cm) MS (kg/ha) Sementes (kg/ha)

S. capitata CNPG 1059 32,50 5087,87 417,58
S. capitata CNPG 1084 29,75 5465,54 441,70
S. capitata CNPG 1093 28,75 3711,72 248,23
S. capitata CNPG 1179 32,75 3120,83 276,13
S. capitata CNPGML97 33,00 5794,38 329,35
S. guianensis CNPG348 55,00 7009,95 1,15
S. guianensis CNPG984 60,50 5035,09
S. guianensis CNPG 1463 59,75 7955,21 4,08
S. guianensis CNPG 1517 64,00 8484,16 5,43
S. guianensis CNPG 1579 60,50 6466,35 26,08
S. macrocephala CNPG 1511 38,25 4602,37 211,86
S. macrocephala CNPG 1582 43,00 4761,25 188,83
S. scabra CNPG 1496 51,50 * 37,80
S. scabra CNPG 1500 45,50 * 120,17
S. scabra CNPG2254 44,00 * 153,20
S. scabra CNPG 2257 *
S. scabra CNPG 2258 40,00 * 80,70

MEDIAS 44,92 5624,56 169,49

* Nao apresentou condic;;6es de corte.
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