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ESTUDOS MORFOLÓGICOS E FISIOLÓGICOS DA REBROTA DE CULTIVARES 

NÃO DORMENTES DE ALFAFA (CUF - 101 E CRIOULA) A PARTIR DO 

MANEJO DE ÁREA FOLIAR DE PERFI LHOS BASILARES 

, 
Autor: ALDA LUCIA GOMES MONTEIRO 

Orientador: PROF. DR. MOACYR CO~ 

RESUMO 

o presente trabalho. através de diferentes 

frequências de corte e graus de desfolhação. visou a 

obtenção de informaçBes sobre produção de perfilhos basais e 

aéreos. da alfafa (Hedica~o sativa L.), Crioula e CUF - 101. 

além de estudar a ontogenia do perfilhamento. 

o experimento foi conduzido em Piracicaba. São 

Paulo. no periodo de abril de 1988 a março d~ 1989. A semea-

dura realizada em 54 vasos usando-se solo pertencente à sé-

rie "Luiz de Queiroz" (Terra Roxa Estruturada). Esses vasos 

foram mantidos ao ar livre. Sobre cada vaso efetuaram-se em 

t.rês frequências. t.rês graus de desfolhação (I. 11 e III) 

sendo o grau I. o corte a 7 cm de altura. com preservação da 

área foliar remanescente nos perfilhos basais; II - idem ao 

anterior, porém com ret.irada da área foliar remanescente~ 

III - corte rente ao solo. 
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o del i neament.o exper i ment.al :foi di vi di do em 

duas partes. Com :finalidade de comparação entre as :frequên

cias realizou-se um :fatorial inteiramente casualizado. Para 

ver i :f i car a pr odução a tr a vés do tempo uti I i zou-se par cel a 

subdividida no tempo para cada :frequência onde as parcelas 

eram representadas pelos tratamentos CC. V., graus de des:fo

lhação) e as subparcelas pelos cortes. 

A determinação do número de per:filhos aéreos e 

basai s :foi :fei to através de contagem e marcação com anéi s 

coloridos dos per:filhos que emergiram semanalmente; o peso 

:foi determinado no momento dos cortes durante o período 

experimental. 

Observou-se que a :frequência de corte 28 dias 

:foi a melhor para as duas cul ti vares estudadas quando se 

considerou a produção de matéria seca por vaso. 

O grau de des:folhação CI) que corresponde ao 

corte a 7 cm acima da base da planta se mostrou superior 

para os dois cultivares embora o número de per:fílhos seja 

semel hante par a a cul ti var Cr i oul a quando submeti da aos 

graus de des:folhação I e 11. A superioridade deste grau de 

des:folhação CI) deve ter sido provocada pela presença de 

área :foliar remanescente dos per:filhos basais. A cultivar 

CUF 101 apresentou-se mais sensível ao manejo estudado do 

que a cultivar Crioula. 

A temperatura e a luminosidade do verão deter

minaram as di:ferenças entre os trat..amentos e houve grande 

impulso produtivo para todos os t~atamentos neste periodo. 
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A cultivar Crioula apresentou-se com maior 

sensibilidade ao atraso no momento do corte. como aconteceu 

com o corte aos 48 dias. 

Os per~ilhos nasceram na sua quase totalidade 

nos primeiros 14 dias após o corte, concentrando seu 

nasci mento na pr i mei r a semana após o cor te, par a todos os 

tratamentos. Foi observado que os per~ilhos, são em mais de 

80%, provenientes da base do caule ou de até 8 cm acima 

desta. 
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EVALUATION OF THE MORFOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF TWO NON DORMENT ALFALFA CULTIVARS 

(CUF - 101 ANO CRIOULA) UNOER DIFFERENT DEFOLIATION RATES 

ON BASAL SHOOTS 

Author: ALDA LUCIA GOMES MONTEIRO 

Adviser: PROF. DR. MOACYR CORSI 

SUMMARY 

The object.i ves of" t.he work were t.o st.udy t.he 

shoot.s ont.ogeny on two alf"alf"a cultivars CHedicago sativa L. 

cv. CUF - 101 e cv. Crioula) submitt.ed under dif"f"erents 

cutting f"requencies and def"oliation rates. The cont.ribution 

from dif"f"erent types of" shoots Cbasal and aerial) t.o dry 

matter production was evaluated. 

The study was carried out. in Piracicaba. 

Paulo, f"rom april 1988 until March 1989, Sowing was 

performed in 54 pots f"illed with Alf"isol CTerra Roxa 

Estruturada), and placed outdoor. 

The treatments consisted of" three eutting 

rrequeneies C28. 35 and 42 days) and lhree def"oliation rates 

CIo 11 and 111) represented by I - cutting height 7 em and 

all leaf area preserved on the existent basal shoots~ 11 -

sarne height as I. ~ut all leaves were plueked; III - eutting 
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heigh~ a~ soil level. I~ was used ~wo di~~eren~ desings: ~he 

first.. ~o compare ~requencies. was compl et.e r andomi zed 

fat.orial dasign; and ~o aval ua~a t.ha yiald by ~he yaar was 

used a split. plot. in t.ime wit.h ~he main plot. represent.ed by 

t.he t.reat.ment.s. and t.he subplot. by t.he cu~t.ings. 

The basal and aerial shoot. number were count.ed 

and labelled wit.h colour rings. weekly; t.he correspondent. 

weigh~s ware evaluat.ed on ~he cut.t.ings during t.he whole 

experiment.al period. 

The highest. dry mat.~er yield was observed at. 

t.he frequency of 28 days for t.he t.wo cul~ivars. 

The plant.s submit.t.ed ~o de~oliat.ion ra~e I 

were t.he most. product.i ve for bot.h cul t.i vars aI t.hough t.he 

shoot. number had been similar for cult.ivar Crioula when it. 

was harves~ed by defolia~ion ra~e I or 11. 

The bes~ result.s obt.ained from ~he defoliat.ion 

ra~e I. can be explained by ~he presence o~ lea~ area 

remaining on t.he basal shoo~s. The e~fect.s from ~he 

management. st.udied were more defined on t.he cult.ivar CUF-l0l 

~han on Crioula. 

The wea ~her condi t.i ons dur i ng ~he "summer .. 

C Oct.ober t.o March) considering ligh~ and t.emperat.ure 

det.ermined t.he differences among ~he t.reat.men~s and during 

t.his period ~he differences were t.he most. significan~ and 

~he highest. yields were observed. 

The cul ~i var Cr i oul a showed more sensibili~y 

to ~he ef~ect. of the lat.e cut.t.ing Cfrequency of 42 days). 
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The shoo~s appeared during ~he ~irs~ ~our~een 

days a~~er cu~~ing and mos~ly in ~he ~irst. week ~or all 

t.rea~men~s. Over 80% o~ t.he shoo~s appeared ~rom t.he crown 

on a~ t.wo cen~imet.ers above it.. 
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1. INTRODUÇÃO 

A alrara é originária da Asia Central e Orien-

t.e Próximo, e com o passar do t.empo. tem sido largament.e 

cult.ivada em todas as regi~es do mundo. 

Do pont.o de vista evolucionário. a alrara roi 

eminent.ement.e bem sucedida. Provavelment.e. isso pode ser ex-

plicado pelo seu sist.ema radicular. O desenvolviment.o de uma 

raiz principal profunda. pode ser cit.ado como exemplo. 

Nas condiç~es de Brasil Cent.ral. principalmen-

t.e no Est.ado de São Paulo. t.êm-se observado aument.o signiri-

cat.ivo no int.eresse dos produt.ores para o cult.ivo da alfafa. 

embor a segundo SAI BRO (1984), o mesmo se concent.r e no Ri o 

Grande do Sul. com 80% da área cultivada. 

Pesqui sas i ni ci adas por OLI VEI RA (1986) em 

Piracicaba - SP, estabeleceram os niveis de produt.ividade de 

alguns cultivares de alfafa. Ent.re eles. foram obt.idos valo

-1 -1 
res de 22 t. MS há ano relat.ivos a cultivares não dormen-

t.es, como CUF - 101 e Flórida 77. com teor médio de prot.eina 

bruta de 20,6%. Os vários est.udos sobre desempenho produt.ivo 

de cult.ivares de alfafa no Rio Grande do Sul têm sempre 

apont.ado o cultivar Crioula como superior às demais. 
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A alfafa é submetida à vários cortes por todo 

o ano. com finalidade de obtenção de feno, embora, a alfafa 

cultivada para pastejo, seja uma opção válida. 

Sendo assim. o manejo de cortes necessi ta de 

urgentes pesquisas no Brasil, uma vez que, segundo LANGER & 

STEINKE (1955), tanto a altura quanto a frequência de corte 

determinam o rendimento subsequente da planta. 

LEACH (1959) afirma que a variação na produção 

da matéria seca após o corte de alfafa à diferentes alturas 

é determinada pela variação na população de perfilhos que 

crescem no período subsequente ao corte. 

Vários pesquisadores desde o inicio do século, 

têm estudado e discutido os efeitos do corte sobre a rebro

ta, em termos de produção e qualidade, nas mais variadas 

condiçBes edafoclimáticas. No Br asi 1 • apesar de vai i osos 

tr abal hos conduzi dos no Sul do pai s , f az -se necessár i a a 

realização de experimentos em situações climáticas diversas. 

O presente trabalho objetiva: 

a. Avaliar o vigor de rebrota das plantas através dos 

parâmetros número e peso de perfilhos. 

b. Determinar a produção de matéria seca de dois culti-

vares não dormentes. CUF 101 e Crioula, submetidos 

à diferentes frequências e intensidades de corte. 
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c. Estabelecer a importância da área roliar remanescente 

após o corte, em relação à produtividade da planta. 

d. Estudar a ontogenia do perrilhamento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

.... 
2.1. Frequencia de Corte 

Revisando literatura anterior à década de 20, 

GRABER et alii (1927) arirmaram que a técnica de manejo nor-

malmente preconizada naquela época era que o corte rrequente 

e precoce no estágio de maturidade da planta, estimularia 

seu crescimento e resultaria em rendimentos superiores. en-

quanto o corte mais tardio exauriria a planta e deterioraria 

o "stand". De acordo com SMITH (1972) essas recomendaç~es 

baseavam-se em observaç~es empíricas. ou em experimentos de 

curta duração. Este autor cita três experimentos conduzidos 

por vol ta de 1920. i ncl usi ve um exper i mento de ci nco anos 

(de 1921 a 1925) conduzido em Wiscosin. por GRABER et alii 

(1927). nos quais as maiores produç~es e a melhor persistên-

cia do stand roram obtidos com o corte realizado no estágio 

de total rlorescimento das plantas. um momento que permiti-

ria recuperação das reservas energéticas das raizes utiliza-

das para a rebrota. 

NELSON (1925) conduziu um experimento por três 

anos. na Estação Exper i mental de '#i scosi n uti 1 i zando tr ês 

cultivares CGrimm. Turkeston importada e Kansas comum) que 
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foram subme~idas a cor~es em qua~ro es~ádios de ma~uridade. 

a saber: es~ádio vege~a~ivo, es~ádio de florescimen~o a 10%, 

total florescimen~o e estádio de formação de sementes. Além 

do melhor momento de cor~e. o experimento visava encon~rar o 

melhor número de cortes dentro da es~ação de crescimen~o, 

uma vez que as cultivares eram dormentes no pariodo do in-

ver no. o au~or concl ui u que o mai or rendi ment.o (7. 84 ~ ha -1) 

foi obtido no es~ágio de floresciment.o to~al, com dois cor-

tas dentro da estação de crescimento. Em cortes mais 

frequen~es. além de menores rendimentos (4.0 t 
-1 

ha e 

6,1 t ha -1) para o cor~e no es~ágio vegetat.i vo e a 10% de 

floresci ment.o. respec~i vamen~e houve redução do "stand" em 

46% no caso de três cortes a 10% de floresciment.o das plan-

tas e em 93% com cor~e no est.ágio veget.a~ivo em dois anos de 

avaliação, medidos at.ravés do número de plan~as por z m. 

Deve-se levar em conta que o "stand" foi submet.ido ao inver-

no severo de 1921-22 com injúria e mer~e de plantas. Houve, 

porém. aumen~o do número de perfilhes quanto mais precoce e 

frequent.e foi o cort.e, variando de 2.777 a 3.428 perfilhos 

do es~ágio de floresciment.o tot.al ae est.ágio veget.at.i vo em 

192 plant.as. o que não foi acompanhado por aumento de peso 

dos mesmos. 

WILLARD (1930). GRANDFIELD (1935), TYSDALL & 

KIESSELBACH (1939) e HILDEBRAND & HARRISON (1939) subs~an-

ci am com dados ob~i dos em local i dadas var i adas dos Est.ados 

Unidos e ut.ilizando diferentes cultivares. os resultados dos 

trabalhos de NELSON (1925) e GRABER et 2tii (1927), 
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A expl i cação apr esent.ada por GRABER e tal. i i 

(1927) se baseia na idéia de que a nova rebrota (que surge 

após o corte) rorma-se às expensas de carboidratos armazena

dos no si st.ema r adi cul ar . Este aut.or regi str a um per iodo 

import.ante de armazenamento, do rlorescimento total até o 

est.ádio de rormação de sementes. Essa arirmação é contestada 

por WILLARD (1930) que obt.eve um máximo de 38% de acúmulo de 

material nas raizes em experimento de quatro anos em Ohio, 

sendo que o periodo antecedente ao rlorescimento roi o de 

mai or acúmulo. 

De acordo com GRANDFIELD (1935), recomenda-se 

que a alrara entre no inverno com nivel de reservas elevado 

para garantir a rebrota de primavera. Assim, WILLARD (1930) 

arirma que o principal rat.or no manejo de alrara nas partes 

norte e lest.e dos Estados Unidos, seria o momento do último 

corte, o corte de outono, antes do periodo de dormência. 

Segundo LOWE et al.ii (1972) a produção de al

rara na América do Norte é maior ent.re 350 e 450 de latitude 

nort.e, mas áreas important.es de crescimento se desenvolvem 

ror a desses 1 imites. A expansão pelo cont.i nent.e amer i cano 

indica vasta adaptação à temperat.ura para uma espécie pere

ne. Os autores citam níveis de resistência ao rrio como fa

tor de adaptação dos cultivares. 

Ainda, de acordo com LOWE et al. i i (1972), o 

sul dos Estados Unidos (área abaixo de 340 lati t.ude nort.e) 

tem um periodo livre de neve variando ent.re oito a dez meses 

dependendo da aI ti tude, sendo que a região subtropi cal da 



7. 

Flórida e Texas excedem estes limites. Estas condiçBes cli-

máticas f'avoreceram a adaptação de cultivares sem período 

maior de dormência durante o ano. 

Deve-se ter cuidado com as comparaçeíes entre 

dados obtidos no Brasil e dados obtidos em regiBes de condi-

çBes climáticas dif'erentes. uma vez que o crescimento da 

planta é responsivo ao ambiente dentro dos limites impostos 

pelo genótipo. Ainda, deve-se lembrar que as cultivares 

CUF - 101 e Cr i oul a estão adaptados à condi çBes cl i má ti cas 

subtr opi cai s • sendo o pr i mei r o. pr oveni ente da Cal i f' ór ni a. 

OLIVEIRA (1986) obteve produçBes de 26.7 t MS -1-
ha , com a 

alf'af'a submetida a oito cortes anuais, utilizando a cultivar 

CUF - 101 e 13.5 t MS ha-
1 

com a cultivar Crioula, amplamen-

te utilizada no Brasil, o que conf'irma a sua af'irmação de 

que "o grande potencial produti vo da planta não é li mi tado 

por temperatura elevada, contrariando o pensamento dominante 

a este respei to". 

FIELD et aLii (1976) em sua revisão sobre os 

ef'eitos da temperatura sobre o crescimento e desenvolvimento 

da alf'af'a af'irmam que a temperatura inf'luencia tanto o mo-

ment.o quanto a extensão de f'lorescimento da alf'afa. O au-

ment.o da t.emperat.ura ambiente a cerca de 30°C provoca redu-

ção do número de dias para ocorrência do inicio do f'loresci-

ment.o, o que se conf'irma pelo trabalho de SMITH et al.ii 

(1964) com a cult.ivar Vernal. BULA & MASSENGALE (1972), su-

gerem que est.e processo esteja relacionado com t.axas mais 

rápidas de mat.uração celular. 
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Sendo assim. o cri~ério de es~ágio de ma~uri

da de para de~erminação do momen~o de cor~e. u~ilizado pelos 

pesquisadores já na década de 30. ocasionaria cor~es à dife

ren~es idades cronológicas da plan~a. TYSDALL & KIESSELBACH 

C 1939) 1 evan~ar am es~a ques~ão em seu ~r abal ho u~i 1 i zando 

ainda dileren~es cul~ivares, mos~rando que en~re as cul~iva

res Grimm. Nebraska Common e Ladak. a úl~ima se mos~rou a de 

maior produção quando cor~ada ~ardiamen~e, ou seja, quando 

foi deixado um in~ervalo de quaren~a dias para o úl~imo cor

~e da es~ação. sendo que normalmen~e es~e in~ervalo era de 

~rin~a dias. Os au~ores ques~ionaram a porcen~agem de flo

rescimen~o como indice para o es~ágio de ma~uridade. já que 

es~e es~aria sujei~o a fa~ores ecológicos e fisiológicos que 

dilicul~ariam o julgamen~o da ma~uridade rela~iva das cul~i

vares, sugerindo, por~an~o, ~es~es com os mesmos para es~a

belecimen~o do melhor momen~o de cor~e. 

CROWDER et aLii (1962) informa que próximo ao 

Equador, na região Andina da América do Sul, o crescimen~o 

da alfafa é con~inuo, sem periodo de dormência, mas o flo

rescimen~o é esporádico e geralmen~e esparso. A par~ir dai, 

o au~or realizou uma pesquisa para avaliar o elei~o de in

~ervalos de cor~e pré-de~erminados sobre a produção, subme

~endo a cul~ivar Commercial Peruvian a cor~es na frequência 

de cinco, se~e, nove, onze e ~reze semanas, e ainda, quando 

os novos perfilhos alcançavam 5 cm de al~ura. O experimen~o 

durou dois anos e os resul~ados mos~ram que nas parcelas 

cor~adas a in~ervalos de cinco e se~e semanas, as plan~as, 
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aparen~emen~e, não haviam alcançado a ma~uridade ~isioló-

gica. Os rendimen~os médios por cor~e ~oram 1,29 e 

3.04 t 
-1 ha , respecti vamente. Com intervalos de 11 e 13 

semanas. os rendimentos médios por corte foram 4,58 e 

5.56 t 
-1 

ha • porém. o teor proteico desceu a 19,2 e 15,8% 

devido à maturidade da planta e perda de ~olhas. Os melhores 

resultados ~oram obtidos com corte a nove semanas ou quando 

os novos per~ilhos alcançaram 5 cm Centre sete e oito sema-

nas), com média de 4,64 e 3,58 t -1 
ha por corte e teor de 

proteina bruta de 21.2 e 23.1%. O autor concluiu que o novo 

crescimento de per~ilhos seria um bom guia para o corte, com 

exceção de periodos secos prolongados, quando o corte tem 

que ser f'ei to no momento em que as ~ol has mai s bai xas 

começam a cair. 

MARTEN C 1970) em Mi nnesota. nos Estados Uni-

dos, estudou o desempenho de clones selecionados, em câmaras 

de crescimento, submetidos a regimes de temperaturas diurnas 

o estádio de crescimento ou a idade cronológica são os 

fatores mais cri ticos no controle da qualidade. As plantas 

foram cortadas: no inicio do f'lorescimento, quando 50% 

apresentavam flores, com três e seis semanas de frequência~ 

os resul tados most.ram que quando a al~a~a ~oi cortada nas 

duas primeiras ~requências. o teor de prot.eina brut.a ~oi 

mai or sob o r egi me de temper a t ur as di ur na e not. ur na de 

27°C/21°C do que a 15°C/10°C. Sob os regimes de cort.e de 

três semanas de in~ervalo os maiores valores de proteina 
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bruta roram obtidos sob regime rrio porque as plantas 

estavam no estádio vegetativo. A seis semanas de intervalo 

as direrenças não roram signiricativas entre os regimes rrio 

e quente. o que poderia ser parcialmente atribuido ao 

crescimento de novos perrilhos. O trabalho mostra que neste 

intervalo. em regime rrio. a alraf'a estava no inicio do 

d ~l .• • a 27°C/21°C estádio e ~ oresc~men~o enquan~o as plantas já 

haviam rlorescido totalmente. 

SMITH (1972) arirma que o corte com data rixa 

é mais rácil de ser seguido. mas não leva em consideração o 

est.ágio risiológico da planta. Tal idéia justirica vários 

outros experimentos como apresentam JUDD & RADCLIFFE (1970). 

McLEOD (1979) e VERONESI ~t a~ii (1981). 

JUDD & RADCLIFFE (1970) sugeriram que os 

"stands" de alraf'a deveriam ser cortados com base em indica-

dores risiol6gicos do estágio de crescimento porque estes 

podem representar um indice de condiç~es estacionais. Porém. 

datas rixas de corte podem ter um papel económico em proces-

sos de produção como o preparo da rarinha de alrafa desidra-

tada. 

Trabalhando na Nova Zelândia. em um experimen-

to de cinco anos, McLEOD (1978) estudou a inrluência do 

estágio de crescimento no corte, sobre a produção da culti-

var Wairau. As plantas roram cort.adas quando alcançavam 

alturas de 20, 30, 40 cm ou o estágio comumente utilizado de 

10% de rlorescimento. Neste experimento, a despe~to de ra-

tores estacionais causadores de variações no rendimento e 
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limi t.ações no cresciment.o como períodos ext.remament.e secos 

no verão de 1963-64, f'oram obt.idas diferenças consist.ent.es 

com os t.rat.ament.os. o que pode-se observar com os dados de 

30,32; 35.50; 40.95 e 42.32 t. MS ha - ~ num t.ot.al de cinco 

anos segundo os cort.es a 20 cm, 30 cm, 40 cm e a 10Yo de flo

resciment.o. respect.ivament.e. As percent.agens de folha f'oram 

66,4Yo; 64,7%; 60,2% e 57,9Yo. o aut.or observou que os 

"st.ands" cort.ados a 40 cm frequent.ement.e est.avam a 10Yo de 

floresciment.o e concluiu que a alf'af'a não deve ser cort.ada, 

ou past.ejada quando em vigoroso cresciment.o. 

Com finalidade de obt.enção de cult.ivares adap

t.adas às condições climát.icas da It.ália Cent.ral e buscando 

um regime de cort.e mais frequent.e para produção de concen

t.rados prot.eicos. VERONESI et ai. í í (1981) est.udaram o com

port.ament.o dos cult.ivares Casalina e Turrena sob dif'erent.es 

regimes de cort.e. As plant.as foram cort.adas a 30 e 45 cm e 

comparadas com o cort.e no inicio do f'loresciment.o sendo que 

est.e Últ.imo apresent.ou os maiores valores de produção de ma

t.ér i a seca par a os doi s cul t.i var es , apesar do menor t.eor 

prot.eico com diferença média de quat.ro unidades percent.uais; 

a cult.ivar Casalina parece menos resist.ent.e ao cort.e fre

quent.e do que o cult.ivar Turrena. Os dados apresent.ados por 

est.es aut.ores. onde o cort.e muit.o frequent.e t.em efeit.o nega

t.i vo sobre a produção de mat.éria seca e persist.ênci a do 

"st.and" est.ão de acordo t.ambém com t.rabalhos de OOTZENKO & 

AHLGREN (1950), FEL TNER & MASSENGALE ( 1 965) , KADZILIUS 

C 1 966) , WASHKO & PRI CE C 1 970) , assOM C 1 982) , GERV AI S & 
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BILODEAU (1985), OSSOM et alii (1985). URRICARIET et alii 

(1984) e SLARKE & MASON (1987), que ut-i 1 i zar am t-ant-o o 

est-ágio de cresciment-o quant-o dat-as fixas de cort-e em suas 

pesquisas. 

WEIR et al i i (1960), t-rabalhando na Calif6r-

nia, objet-ivaram verificar os efeit-os do intervalo ent-re 

cort-es e est-ágios de mat-uridade sobre a produção e a diges

t-ibilidade in vitro de alfafa. Esses aut-ores encont-raram que 

o efeit-o do cort-e frequent-e, no est-ágio veget-ativo. ou com 

int-ervalos de t-rês e quat-ro semanas. em um ano det-erminado. 

rapidament-e recuperou-se no ano seguint-e quando o "st-and" 

foi submet-ido a cort-e menos frequent-e (no inicio do flores

ciment-o) e as condiçBes climát-icas foram favoráveis ao 

cresciment-o. 

Ist-o foi confirmado por Keoghan (1967) e Lan

ger (1968) ci t-ados por McLEOD (1978) que compl et-a di zendo 

que um sist-ema de manejo envolvendo um cort-e ocasional no 

est-ágio imat-uro de desenvolviment-o não deve ser prejudicial 

e pode ser usado com vant-agem por fazendeiros cujo suprimen

t-o de aliment-o para os animais est-á rest-rit-o. 

Di versos aut-ores têm verificado o efei to do 

corte frequent-e diret-ament-e sobre o sist-ema radicular da 

alfafa. 

Em 1927, GRABER et al.ii post-ulavam que para 

alfafa "o cresciment-o de nova part-e aérea, especialment-e nos 

est-ági os i ni ci ai s • são i ni ci ados e desenvol vi dos em gr ande 

part-e às expensas de reservas orgânicas previament-e 

ac umul adas ... 
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De maneira geral esta hipótese tem sido aceita 

embora MAY (1960) conteste-a por não existir evidência 

conclusiva de que haja uma relação causal direta entre o 

gasto das reservas de carboidratos da raiz e o crescimento 

da par te aér ea. HODGKI NSON ( 1 969) ai' i r ma que o dec li ni o na 

porcentagem dos carboidratos de reserva da raiz pode ser 

causado pelo processo respiratório deste órgão. 

Vários autores (HILDEBRAND & HARRISON, 1939~ 

LANGER & STEINKE, 1965~ KADZILIUS, 1966~ $M[TH, 1962; CHAT

TERTON et atii. 1974) encontraram decréscimo no peso da raiz 

quando a planta de alfafa foi submetida a corte frequente. O 

experimento de DOTZENKO & AHLGREN (1950) confirma esses da

dos: quando o corte das plantas foi fei to quando as mesmas 

tinham 12.5 em ou 25,0 em. as raizes pesavam 4,0 g e 4,9 g 

respectivamente; quando o corte foi feito a 10% florescimen

to e florescimento total as raizes pesavam 11,7 9 e 14,8 g. 

HODGKI NSON C 1 973) obteve pesos secos das r ai zes de 1 7 9 e 

6,8 9 quando as plantas da cultivar Hunter River foram cor

tadas uma vez, a cada 42 dias. ou duas vezes com frequência 

de vinte e um dias, em experimento de casa de vegetação. 

Um trabalho interessante foi realizado por 

WOLF (1978) em um per i odo de onze anos com propósi to de 

apresentar uma medida física como uma alternativa viável 

para as análises quimicas normalmente utilizadas para 

medição dos teores de carboidratos de raiz. Neste trabalho 

foram encontrados coeficientes de correlação altamente 

significativos entre os carboidratos não estruturais e a 
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ma t.ér i a seca das r ai zes ( ent.r e O, 70 e O, 95) . . Os . cor t.es 

realizados nas plant.as durant.e o cresciment.o de primavera no 

inicio do desenvolviment.o veget.at.ivo e no est.ágio de apare

ciment.o dos primeiros bot.ê5es indicam queda dos percent.uais 

de mat.éria seca e carboidrat.os não est.rut.urais nas raizes. 

Esses declinios coincidem com os dados de menor peso da raiz 

encont.rados nos experiment.os cit.ados ant.eriorment.e. 

RAPOPORT & TRANS (1984) est.udando mais pro~un

dament.e as variaçê5es nas raizes da al~a~a cul t.i var "Lahon

t.an", cort.adas em int.ervalos de t.rint.a e cinco dias. encon

t.raram redução no cresciment.o das raizes após remoção dos 

per~ilhos, como ~oi evidenciado pela redução da divisão cam

bial e da expansão de floema e xilema. Duas ou t.rês semanas 

após o cort.e, quando a part.e aérea est.ava reest.abelecida, 

houve uma int.ensa ret.omada da divisão celular do câmbio, com 

consequent.e cresciment.o do t.ecido radicular. 

Com esses t.rabalhos ~icou evidenciada a rela

ção ent.re o cresciment.o da part.e aérea e da raiz das plan

t.as. :E; int.eressant.e nest.e cont.exto ~ocalizar-se o fat.o de 

que quando a part.e aérea est.á em at.i vi dade ~ot.ossi nt.ét.i ca 

haveria passagem dos assimilados para a raiz. coroa e demais 

órgãos não ~ot.ossint.et.izant.es. mas. com o cort.e. as raizes 

precisariam consumir as subst.âncias armazenadas para sua 

respiração e sobrevi vência. MOORE (1978) diz que "desde que 

a par t.e aér ea da aI f' aI' a sej a r emovi da ou seja congel ada a 

cada ano, o t.ecido fot.ossint.ét.ico permanece relat.i vament.e 

const.ant.e. Em cont.rast.e, o desenvolviment.o da raiz cont.inua 
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a aument.ar a cada ano. e isso aument.a a respiração t.ot.al". 

As di~erent.es cult.ivares não respondem do 

mesmo modo às di~erent.es ~requências de cort.e CTYSDALL & 

KI ESSELBACH • 1 939 ~ ELLI S DA VI ES. 1 960; LEACH. 1 969. 1971; 

WASHKO & PRICE. 1970; CAMERON. 1974; VERONESI et aLii, 1981; 

COSTA e t aL i i, 1987) embora i sso não sej a con~ i rmado pelos 

experiment.os de SLARKE & MASON (1987) onde não foram 

encont.radas diferenças significat.ivas dos t.rat.ament.os de 

frequência ent.re as cult.ivares ut.ilizadas. 

BOLTON et aLii (1972) declaram que a exist.ên

cia e a manut.enção de uma grande carga de variabilidade ge

nét.ica pela polinização cruzada e a int.erfert.ilidade ent.re 

espécies do gênero Hedica80 são ~at.ores important.es para o 

sucesso da evolução. 

Esses ~at.ores t.ambém são de grande import.ância 

para a larga adapt.abilidade da plant.a. Isso é bem represen

t.ado no t.rabalho de CHATTERTON et ai. i i (1977) onde foram 

classi~icados cent.o e quarent.a e quatro clones con~orme o 

seu grau de t.olerância ao cort.e frequente e sua produção. 

Uma sugest.ão interessante para o melhorament.o 

genético das plant.as foi dada por ELLIS DAVIES (1960) que 

a~irmou que se deveria buscar cul t.i var es com larga 

adapt.abilidade à ~requência de cort.e e ao ambient.e. Em seu 

t.rabalho as cult.ivares classificadas como precoces Cou seja. 

que t.inham melhores produç6es com cort.e frequent.e deacordo 

com ZALESKI. 1954), foram as mais flexiveis e apresent.aram o 

mel hor pot.enci al par a expl or ação. o que se con~ í r ma t~ambém 
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no ~rabalho de WASHKO & PRICE C1970). 

Convém lembrar que a frequência de cor~e ou 

pas~ejo deve es~ar comprome~ida com rendimen~o, qualidade e 

longevidade do alfafal. 

Os fazendeiros estão frequen~emen~e relu~ando 

em usar novas técnicas de manejo que podem colocar em risco 

seus .. stands" uma vez que os cus~os de es~abel eci mento são 

elevados e "s~ands" de longa duração são desejáveis CWOLF & 

BLASER, 1981). Es~es au~ores ~rabalharam com cul~ivar "Arc" 

na Virginia e propuseram um manejo mais flexível com cortes 

ou past,ejo no inicio da es~ação de crescimen~o Ca~é metade 

de Abril) e subsequen~es ~ra~amen~os mais amenos para 

recuperação do "st.and", o que resul taria em alimento de 

melhor qualidade. ideal para fornecimen~o à animais com 

exi gênci as nutr i ti vas mai or es. Os pesqui sador es chamam a 

atenção para a tolerância de genó~ipos de alfafa ao manejo 

mais in~enso observada por CHAITERTON et atii (1977), os 

quais poderiam corresponder a es~e tipo de manejo de corte. 

2.2. Intensidade de Corte 

A al ~ura de cor~e é algumas vezes impor~ante 

para produção e sobrevi vência. especialmente quando as re

servas de carboidratos das raizes são baixas devido a cor~es 

frequen~es. O cor~e mais alto deixa uma área fo~ossin~ética 

que proporciona a energia necessária à rebro~a C~TH & NEL

SON. 1957; SMITH, 1972). Assim, KUST & SMITH (1951); COWETT 
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& SPRAGUE (1962), HODGKINSON (1973) e JACQUES et aLii (1974) 

obtiveram maiores produçBes de matéria seca com cortes mais 

altos em um periodo de 1 a 2 anos. Porém. vários autores têm 

encontrado informaçBes que não confirmam esses resultados. 

Assim, cortes mais altos causaram reduçBes significativas na 

produção de matéria seca (DOTZENKO & AHLGREN, 1950; VANRIPER 

& OWEN, 1964; ZIMMER et aLii, 1982; SKR2YNIAZ. 19B7; LOWE et 

aLii, 1985; URRICARIET et aLii. 1984; COSTA & SAIBRO, 1985; 

GERVAIS & GIRARD. 1987) e no rendimento de proteina bruta 

por área CVANRIPER & OWEN. 1964; SKR2YNIAZ, 1987). 

Também. muitos trabalhos, ainda. mostram inte-

raçBes entre os tratamentos de altura e frequência de corte. 

HI LDEBRAND & HARRI SON (1939). tr abal hando em 

Michigan com cultivar Hardigan, test.aram cinco dif'erent.es 

alturas (2.5; 7,6; 15,0; 22,6; 30,0 cm) em plantas cortadas 

semanalmente, quinzenalment.e e mensalment.e. O "stand" perma-

neceu vigoroso quando as plant.as f'oram cortadas a 16 cm, 

quinzenalment.e ou mensalmente. Sob t.odas as alturas testa-

das, o corte realizado semanalment.e f'oi bast.ante prejudi-

cial, ocorrendo morte de plantas. 

LANGER & STEINKE (1966) em experimento condu-

zi do na Nova Zel ândi a não obti ver am menor de produção em 

intervalos de corte de vint.e e um dias quando a alf'af'a foi 

cortada à altura de 12.6 cm do que no tratamento de corte a 

cada 42 dias. Segundo os autores. esse fat.o se explica, apa-

rentemente, pela quantidade de folhagem remanescente que 

. 2 nunca fo~ menor que 44 cmnas plantas cortadas a 12,6 em. o 
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que não acon~eceu com o cor~e a 2,5 cm quando ~oi removida 

toda a área ~oliar ~o~ossin~e~izan~e. 

ROBINSON & MASSENGALE (1968) cor~aram plan~as 

de al~a~a a 2.5 em e 10.0 em de al~ura nos es~ágios de 50% 

das has~es com botêSes ~lorais e aos 25% do ~lorescimen~o 

to~al e obt.iveram declinio em produção de matéria seca, 

carboidratos na raiz e densidade do s~and no cor~e a 50% das 

hastes com bo~eses ~lorais em relação ao cor~e a 29% do 

florescimen~o. Porém es~e declinio ~oi bas~an~e reduzido 

quando a al~ura de cor~e~oi 10 cm. 

JACQUES et al.ii (1974) ~rabalhando no Brasil 

com cul~ivar "Crioula" ob~iveram maiores rendimen~os com 

cor~e a 7,9 em em relação a 2,9 em, e a~irmam que os cor~es 

a es~ádios mais avançados mascararam essas di~erenças. Os 

au~ores informam que es~a cul~ivar retém tecido ~oliar 

~o~ossin~e~icamen~e a~ivo na base do caule. 

Compara~i vamente, a al tura de cor~e foi mal s 

impor~ante para o trevo "Empire birdsfoot trefoil." CLotus 

cornic"Ul.atus L.) do que para a al~afa Vernal em es~udos de 

SMI TH & NELSON C 1967) que al egar am que par a as r ai zes do 

trevo as reservas de carboidra~os permanecem a ni vel baixo 

duran~e ~oda a estação de crescimen~o enquan~o a alfa~a 

recupera-se com a aproximação da ma~uridade. A alfa~a s6 

so~reu com a menor altura (7,5 em em relação a 15,2 cm) 

quando os cortes ~oram repe~idos a cada vin~e e um dias. 

A impor~ància da área ~oliar remanescente para 

a rs>cuperação rápida das plan~as ~oi demons~rada por dife-
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rent-es pesquisadores. Assim, a ret.irada dessa área foliar 

faria com que a recuperação das plant-as :fosse lenta, como 

cit-a LANGER & STEINKE (1965) onde o cort.e a 2,5 cm não t.eria 

área :foliar fotossintetizante at-é cinco semanas do periodo 

de rebrota. Porém, 8ROWN et ai. i i (1966) discut-em que a 

manut-enção de uma área :foliar para intercept-ação da 1 uz e 

assimilação do CO pode ser prejudicial se essas :folhas mais 
2 

bai xas t-i ver em menor e:f i ci ênci a devi do à mai or i dade e ao 

sombreament-o. E. ainda, in:formam que em plant-as eretas. como 

al:fa:fa. as :folhas mais velhas estão próximas á base. apesar 

de que. segundo LANGER & STEINKE (1965) as folhas de al~a:fa 

estão mais uni:formement-e distribuídas no espaço do que em 

out.ras leguminosas. HODGKINSON et ai.íí (1972) realizaram um 

experimento na Austrália, simulando condições de campo, para 

avaliar a capacidade :fotossint-ética de f'olhas deixadas na 

hast-e apÓs o cort-e e encont-raram com a cult-ivar Hunt-er River 

cort-ada a 15 cm, um aumento crescent.e na t-roca de CO dessas 
;z 

:folhas (100 
2 cm de área) at-é o 9~ dia, comparáveis com a 

t-roca de CO das :folhas mais jovens totalmente expandidas. A 
2 

taxa el evou-se de 50 
-2 

mg cm 
-1 

S à 120 mg -2 cm 

decréscimos progressivos após esse periodo inicial. 

-1 
S com 

Esses dados dão base à hipótese de que a área 

foliar remanescente seria bené:fica à rebrot-a. 

Segundo estudos de LEACH (1968, 1971), a quan-

tidade de rebrota será determinada pelo número de per:filhos 

e pelo t.amanho que eles alcançam, sendo que a área foliar 

e/ou as reservas devem inf'luenciar esses component-es. Com a 
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cult.ivar Hunt.er River submet.ida a t.rês alt.uras e t.rês fre

quências de cort.e observou que o cort.e mais alt.o proporcio

nou sit.ios adicionais para a rebrot.a e port.ant.o foi maior o 

número de perfilhos do novo cresciment.o. Com cul t.i vares 

Tot.ana e Rhizoma cort.ado às mesmas três diferentes al t.uras 

(2;5 e 10 cm) houve produção de rebrot.a similar uma vez que 

a mai OI' i a dos per f i 1 hos se desenvol ver am de si ti os mui t.o 

próximos à coroa. Nest.es t.rabal hos houve pouco efei t.o da 

alt.ura do cort.e sobre o peso dos perfilhos. 

Trabalhos de COWETT & SPRAGUE (1962) e GELARA 

(1985) concor dam com LEACH C 1970) onde a mai OI' al t. UI' a de 

cort.e proporcionou maior número de brot.os basilares e 

axilares com cresciment.o imediato após o cort.e. LEACH (1968) 

sugere que a rapidez com a qual as novas folhas são formadas 

e passam a fot.ossint.etizar pode ser mais important.e do que a 

área foliar deixada nas plant.as após o cort.e. 

HODGKINSON (1973) just.ificou o manejo de cort.e 

à maiores alt.uras pela presença de pequenos brot.os que 

escapam à decapit.ação e por pont.os merist.emát.icos adicionais 

localizados na coroa ou nas hast.es e VANRIPER & OWEN (1964) 

just.ificaram-no pela maior área de t.ranspiração que 

det.ermina o maior uso de umidade do solo. 

A altura de cort.e não parece ter efeito sobre 

a persist.ência do "st.and" onde os cortes são feitos em uma 

frequência que permita a recuperação das reservas. (SMITH. 

1972; LOWE et aLii. 1985), 
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Em relação às raizes, houve queda do peso com 

cort.e baixo C2,5 cm) CLANGER & STEINKE, 1955; HOOOKINSON, 

1973). As raizes se apresent.avam pequenas e de cor marrom, a 

raiz principal est.ava pobrement.e desenvolvida e em alguns 

casos dificilment.e distinguivel das raizes secundárias, com 

pouqui ssi mos nódulos de tamanho pequeno e cor mar r om, ao 

contrário da cor rosada que seria o normal CLANGER & 

STEI NKE , 1 955) . 

, 
2.3. Numero e Peso de Perfilhos 

Os efeit.os da desfolhação no perfilhamento 

aparecem na literatura, e isso. talvez possa ser esclarecido 

se as diferenças nas condiçBes experiment.ais e nos tratamen-

t.os forem considerados. 

A desfolhação pode ret.ardar o perfilhamento 

através de uma redução do tecido fot.ossinteticamente at.ivo e 

consequent.e redução na assimilação do carbono. O suprimento 

de carboidratos seria usado primeirament.e para reposição de 

folhas e dai para o cresciment.o de novos perfi 1 hos 

CYOUNGNER, 1972). 

A produt.i vidade da plant.a depende em grande 

part.e da sua habilidade em iniciar o perfilhament.o e depois, 

do cresciment.o desses perfilhos CLAUDE, 1972). 

COWETT & SPRAGUE C 1 952) , afirmaram que os 

mecanismos de cont.role que promovem a formação dos perfilhos 

e da coroa da aLfafa. não são claros. Normalmen+A'?, além da 
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hast.e pr i nci paI, t.rês ou quat.ro hast.es se formam sobre a 

coroa da alfafa no inicio da vida da plant.a, enquant.o que as 

plant.as mais velhas podem t.er cinco a vint.e ou mais hast.es 

na sua coroa. 

A coroa consist.e de porçe5es perenes do caule 

(GROVE & CARLSON. 1972), mas não é uma est.rut.ura simples ou 

única e sim uma área incluindo algumas est.rut.uras separadas. 

como a part.e superior da raiz, por exemplo. 

Objet.ivando examinar a morfogênese e o cres

ciment.o de perfilhos da alfafa. LEACH (1970) realizou vários 

experiment.os desde 1965 e relacionou seus est.udos ao manejo 

da plant.a. Afirmou que quando as plant.as foram cort.adas a 

diferent.es est.ágios de mat.uridade e a diferent.es alt.uras, a 

variação na produção subsequent.e dependeu principalment.e do 

número de perfilhos e do moment.o em que cada um inicia seu 

cresciment.o. Ut.ilizando alfafa cult.ivar Hunt.er Ri ver na 

Aust.rália, no período de fevereiro a abril de 1965, o mesmo 

aut.or (1969) obt.eve maior número de perfilhos quando a alt.u-

ra de cort.e foi de 5 cm em relação ao cort.e à nivel do solo. 

Esse efei t.o t.ambém foi sent.ido em plant.as cort.adas em est.á-

dios de mat.uridade mais avançados, o que o aut.or just.ifica 

pela presença dos perfilhos novos já no moment.o do cort.e. 

Nest.e est.udo. at.é a segunda semana de rebrot.a já havia 

nascido 70% do número t.ot.al dos perfilhos, sendo ast.es t.am

bém os de maior peso. Normalment.e. os perfilhos nascidos a 

part.ir da coroa da plant.a chegavam a cont.ribuir com 80% do 

peso em alguns t.rat.ament.os. 
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HODGKINSON (1973) confirmou esses dados, com a 

mesma cul t.i var , observando o est.abel eci ment.o compl et.o dos 

perfilhos ent.re t.rês e cinco dias após o cort.e, e que as di

ferenças no peso final ent.re os perfi lhos foram det.erminadas 

nos primeiros set.e dias da rebrot.a. 

Ampliando suas observaç~es. LEACH (1969) est.u

dou a população de perfilhos em t.rês cult.ivares de alfafa de 

diferent.es hábit.os de cresciment.o e verificou que as plant.as 

cort.adas a 5 cm possuiam um maior número de perfilhos 

imediat.ament.e após o cort.e, porém. esses perfilhos t.inham 

t.axa inicial de cresciment.o inferior àqueles do cort.e a 

ni vel da coroa. Esses resul t.ados foram mais acent.uados em 

cult.ivar Tot.ana do que em Hunt.er River e Rhizoma. 

Est.es result.ados e os ant.eriorment.e apresent.a

dos do mesmo aut.or foram obt.idos em condiç~es favoráveis a 

alt.as t.axas de cresciment.o. como temperat.ura média ambient.e 

ent.re 23 e 27°C, o que alert.ou para o fat.o de que quando as 

temperat.uras são elevadas, as t.axas de crescimento máximo 

dos perfilhos individuais só são alcançadas quando os mesmos 

est.ão em pequeno número. sugerindo a exist.ência de compet.i

ção int.er-perfilhos det.erminada por condiç~es ambientais. 

A posição dos perfilhos na rebrota é fat.or 

import.ante para o manejo da altura de cort.e, uma vez que os 

pontos merist.emát.icos podem est.ar sujeitos a eliminação. 

LEACH (1970) complement.ou seus trabalhos ant.eriores est.udan

do a cultivar Tot.ana submetido à alturas de corte de 2; 5 e 

10 cm, e observou que a maior parte dos perfi lhos em rebrota 
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surgiu da coroa e at.é a 2 em acima desta. Est.es perf'ilhos 

ti ver am seu cr esci mento mai or nos pr i mei r os di as após o 

cort.e e cresceram mais do que os que surgiram em posiçeses 

superiores. Assim. o cort.e a niveis superiores só aument.ou 

levement.e o número de perf'ilhos. Em t.odos esses experiment.os 

o mét.odo mais efetivo de garantir que os brot.os basilares 

rebrot.assem rapidament.e f'oi o de ef'et.uar o corte em est.ágios 

tardios de mat.uridade, ou seja. após o florescimento tot.al 

das pl antas. 

Parece oport.uno lembrar que as cultivares de 

alfafa podem ter ciclos diferent.es de desenvolviment.o. além 

de diferent.es ritmos de cresciment.o dos perf'ilhos, sugerindo 

variaç~es nas épocas de mat.uridade no moment.o do cort.e. Isso 

daria oportunidade ao uso de melhorament.o genét.ico. de modo 

que exist.iriam cult.ivares com caract.erist.icas de rebrot.a 

adapt.adas a um manejo especifico. 

CHATTERTON ~t atii (1977) ident.if'icaram dife-

renças em setenta e dois clones de alf'afa quanto a sua tole

rância ao cort.e e classificaram sua resposta veget.at.iva di

vidindo as plantas em perfilhant.es e não perf'ilhant.es, quan

do havia ou não elongação de brotos da coroa, respect.ivamen

te. Os aut.ores afirmaram que embora a ativação da brot.ação e 

a produção de pequenos perf'ilhos ainda não fotossintetizan

t.es fosse um processo endergónico, o cont.eúdo dos carboidra

tos não est.ruturais da coroa e de raizes das plant.as perf'i

lhantes foi 50 a 60% maior do que o das plantas não perfi

lhantes. Assim sugeriram que a seleção fosse para genótipos 
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que desenvolvam novos perfilhos, precoces o suficien~e para 

que a rebro~a inicie-se imedia~amen~e após a remoção da 

par~e aérea da plan~a. 

Ao con~rário das prá~icas de manejo serem 

recomendadas em função do es~ágio de crescimen~o das 

plan~as, levando-se em con~a a fisiologia do desenvolvimen~o 

das mesmas. exi s~e a i déi a de se r ecomendar o momen~o de 

cor~e em função do desenvol vimen~o de novos perfilhos que 

surgem da coroa CJACQUES. 1988), e es~a idéia já ~em sido 

levado a efei~o na Aus~rália CLOWE et aLii, 1985) e ~em sido 

sugerida para o manejo no Brasil C HADDAD, 1987). 

Trabalho de NELSON & ~TH (1968) mos~rou que 

a rebro~a da alfafa ocorreu consis~en~emen~e a par~ir de 

bro~os formados em pon~os meris~emá~icos bem próximos à 

coroa e os au~ores sugerem que o cor~e ~al vez possa ser 

efe~uado após essa formação, com a ressalva de SMITTH (1972) 

de que i sso pode não ser um bom i ndi cador do momen~o do 

cor~e devido à irregularidade que carac~eriza o aparecimen~o 

de ~ais bro~os. WILLARD (1930) exemplificou o aparecimen~o 

de novos per f i 1 hos com o i n~er r ompi men~o de um per i odo de 

seca com chuvas. ou da maior ent.rada de 1 uz na coroa 

provocada por acamamen~o das plan~as. 

COWETT & SPRAGUE (1962) verificaram o efei~o 

de fa~ores ambien~ais e fisiológicos na formação de perfi

lhos. O leor de água no solo. in~ensidade luminosa, ~empera

lura, nu~rição mineral e os ~ralament.os de al~ura e frequên

cia de corle afelaram o número de perfilhos por plan~a na 
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medi da em que al t.er ar am o vi gor e o cr esci ment.o da pl ant.a 

como um t.odo (inclusive do sist.ema radicular). Assim. os no

vos brot.os de alfafa sob "st.ress·· de umidade t.iveram seu 

cresciment.o reduzido, e consequent.ement.e seu número de per

filhos t.ambém. A luminosidade e a t.emperat.ura t.iveram efeit.o 

pouco significat.ivo sobre o número de perfilhas, porém, hou

ve t.endência de que as maiores int.ensidades de luz promoves

sem o apareciment.o do maior número de perfilhos por plant.a. 

Os efeit.os de t.emperat.ura e luminosidade sobre 

o per f i 1 hament.o são pouco concl usi vos (COWETT & SPRAGUE. 

1962; LAUDE. 1972). FIELD et aLii (1975) afirmaram não 

exist.irem efeit.os det.erminant.es da t.emperat.ura sobre o 

número de perfilhos. 

LEACH (1971) t.r abal hando com os cul t.i var es 

Tot.ana e Rhizoma examinou a relação ent.re o cresciment.o da 

alfafa e a t.emperat.ura. observando que com t.emperat.ura 

cont.rolada a 33°C. o peso alcançado por perfilhos 

individuais, nascidos logo após o cort.e, decresceu com o 

aument.o do número dest.es. Est.e resultado serviu de base para 

o conceit.o de que o cresciment.o de perfilhos normalment.e é 

rest.ringido por fat.ores ambient.ais além dos veget.ais, e que 

soment.e quando o ambient.e é propicio a alt.as t.axas de 

cresciment.o imediat.ament.e após o cort.e é que exist.e 

compet.ição ent.re perfi lhos pelos subst.rat.os de cresciment.o. 

Além disso, deve-se considerar a int.eração de 

fat.ores ext.ernos. como most.ra o t.rabalho de Mit.chell (1953) 

ci tado por LAUDE ( 1972) • onde ficou evidenciado que a 
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elevação de temperat.ura, a queda na quantidade de luz e a 

des~olhação parcial induziu a uma inibição de perfilhamento 

em "ryegrass". (Lo~ i-um. perenne x Lo ~ i 'Um. m:u~ t i f ~or'l.JI1Ú. 

COWETT & SPRAGUE (1952) obser var am em seu 

est.udo com al~a~a que a di~erença na densidade de plantas 

exerceu o e~eito mais pronunciado sobre o número de hastes 

por planta, ent.re todos os fatores testados. Uma vez que 

variaçeses na densidade de plantas tem e~eito direto sobre 

umidade. luz e temperatura no microclima, isso seria um 

mecanismo cumulativo em relação a todos os fatores 

envolvidos e suas interaçeses. e não o mecanismo de cont.role 

em si. Neste experimento, o desenvolvimento dos per~ilhos da 

al~a~a independeram do crescimento global da planta quando 

submetida a variaçeses no ~otoperiodo e teores de auxina. O 

fot.operiodo curto e as aplicaçeses anti -auxina aumentaram o 

número de perfi lhos em rebrota, com concorrent.e redução da 

produção tot.al. 

De acordo com BULA & MASSENGALE (1972) o per-

~ilhamento é regulado por processos fisiológicos, e os 

r egul ador es de cresciment.o com ~unção de diminuir a 

dominância apical que induziriam ao desenvolviment.o de 

brot.açeses. Essa in~erência é concordant.e com os resul tados 

de COWETT & SPRAGUE (1952) já citados, onde o uso do ácido 

triiodobenzóico aument.ou o número de hastes por planta e o 

uso do ácido na~talenoacét.ico C auxi na) teve e~eito 

inibitório sobre o desenvolvimento de novos perfi lhos. VÁLIO 

C 1 979) acredi ta no concei to de mobi li zação ou tr ansl ocação 
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de nut.rient.es como cont.role do cresciment.o de gemas 

lat.erais, e afirma que a auxina, aplicada a caules 

decapit.ados, aument.a f'ort.ement.e a mobilização de nut.rient.es 

para a região decapit.ada. em det.riment.o das gemas lat.erais 

que ficam sem subst.rat.o para o cresciment.o. 

o desenvolviment.o de cult.ivares capazes de 

produzir perfilhos basais concorrent.es com a f'ormação f'loral 

seria possivel por meio de alt.eração de subst.âncias de 

cresci ment.o envol vi das na formação e elongação de brot.os a 

part.ir da coroa CBULA & MASSENGALE, 1972). 

, 
2.4. Area Foliar Remanescent.e 

Mui t.a pesqui sa t.em si do di r eci onada a um me-

lhor ent.endiment.o do papel da quant.idade de f'olhas ou indice 

de área f'oliar no rendiment.o de cult.uras CBROWN et al.ii, 

1966), uma vez que já est.á claro que o desenvolviment.o de um 

si st.ema f' 01 i ar capaz de i nt.er cept.ar uma aI t.a pr opor ção de 

luz incident.e é de grande import.ância no cresciment.o das 

cult.uras CDONALD & BLACK, 1958). De acordo com SMITTH et al.ii 

(1954) o indice de área é um f'at.or import.ant.e em obt.er 

acúmulo de mat.éria seca. 

BROUGHAM (1955) encont.rou em seu t.rabalho com 

"ryegrass" CLol. i um. perenne x Lol. i "Um muL t ifLorum) , que a 

maior t.axa de acúmulo de mat.éria seca ocorreu quando havia 

int.ercept.ação de 95% ou mais da luz solar incident.e. 
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Segundo WILFONG et aLii (1967) a in~ercep~ação 

de luz direre en~re as espécies devido à orien~ação roliar, 

ao ângulo da 1 uz i nci den~e e à morrol ogi a da pl an~a; por 

isso ocorre variação para cada espécie quan~o ao indice de 

área roliar ó~imo. De acordo com DONALD & BLACK (1959) esse 

indice ocorre "quando a con~ribuição liquida absoluta da 

cober~ura vege~al ao acúmulo de ma~éria seca es~á no seu 

máximo", 

BROWN et aLii (1966) arirmam que na prá~ica da 

produção de rorragem. o uso mais visivel para o concei~o de 

1 ndi ce de área roli ar es~á no pas~ejo ou cor~e efe~uado a 

uma ai ~ura elevada de modo que as rolhas permaneçam. de 

rorma a in~ercept..arem luz e assimilarem CO. 
2 

Porém. em 

alfafa. as rolhas que permaneceriam após o cor~e são as 

rolhas mais velhas. localizadas próximas à base da plan~a. 

Obje~ivando medir o crescimen~o das plan~as e 

a absorção do CO na alfafa. esses mesmos au~ores encon~ra-
2 

ram que as folhas da base da ~ouceira da alfafa apresen~avam 

~axa de assi mi 1 ação 1 i qui da de CO 
2 

ao redor -2 de 15 mg dm 

-1 
h enquan~o as rolhas da part..e superior assimilavam en~re 

-2 -i 
30 e 35 mg dm h , Além disso, as folhas da base alcança-

ram seu pon~o de compensação em in~ensidades de luz bem in-

reriores, WOLF & BLASER (1972) afirmam que pesquisas recen-

~es com alfafa mos~ram as mais ai ~as ~axas fo~ossin~ét..icas 

para as folhas do ápice. decrescendo à medida que se pene~ra 

na cober~ura vege~al, 
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BURNSIDE & BOHNING (1957) colocaram o sombrea-

men~o prévio como o principal causador dessa menor e~iciên-

cia em sete di~eren~es espécies vegetais. enquanto WOLF & 

BLASER (1972) levantaram a hip6~ese da idade avançada das 

~olhas de al~a~a para explicar essa baixa e~iciência ~o-

tossin~ética das ~olhas do substrato in~erior da planta. 

Segundo PEARCE et aLii (1959a). carac~eris~i-

cas ~isicas das ~olhas devem es~ar associadas com sua 

capacidade ~otossin~ética. Assim. o peso especirico das 

~olhas seria um dos muitos indicadores da anatomia roliar 

i nter na que poder i a ser i nr 1 uenci ado pel a i ntensi dade da 

luz. Em trabalho realizado com qua~ro direrentes cul~ivares. 

esses autores obtiveram uma correlação positiva igual a 0.79 

entre o peso especirico roliar e a ro~ossintese liquida da 

alrara. 

HODGKINSON et atii (1978) contestaram a arir-

mação de BROWN et atii (1955), de que as rolhas remanescen-

tes devido à sua menor ericiência rotossin~ética seriam mais 

um prejuizo do que um benerlcio à produção da rebrota. Em 

seu trabalho com a cultivar Hunter River, de alrara. encon-

traram valores de troca de 55 mg de CO 
z 

-2 -:I. 
cm s imediata-

men~e ap6s o corte a 15 cm~ entre~anto. em oito dias. essa 

taxa já alcançava 130 mg de CO 
z 

-2 cm S 
-:I. 

O rejuvenescimento 

na capacidade rotossintética das rolhas da base da planta, 

alcançando taxas comparáveis às das rolhas recentemente ex-

pandidas permite a arirmação de que essas folhas são po~en-

cialmente benéficas à rebrota. HODGKINSON et al.ii (1978) 
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most.raram que a ret.enção de f'olhas após o cort.e levou a 

increment.os do peso de todas as part.es da plant.a. parti cu-

larmente da raiz principal e em menor extensão dos perf'ilhos 

e que a principal f'onte de f'otossintetizados adicionais. f'o-

ram as f'olhas remanescentes. O mesmo aut.or (1974) trabalhan-

do com a mesma culti var encontrou conf'irmação para essa 

hipótese verif'icando que o declinio na atividade metabólica 

das f'olhas de alf'af'a com o avanço da idade. f'oi revertida 

dramaticament.e pela desf'olhação parcial. quando então houve 

aument.o na taxa de rotossi ntese e f'otorrespi ração. Essa 

reversão pareceu estar associada à mudanças nas resistências 

estomat.al e int.racel ular à t.ransf'erência de CO. A base 
2 

f'isiológica para manutenção ou melhoria da capacidade 

f'ot.ossintética das f'olhas após desf'olhação parcial pode ser 

elucidada examinando-se as resistências à passagem de CO da 
2 

atmosf'era para os cloroplastos das f'olhas. Estudos com 

brot.os de PhaseoLus vuL8'aris têm demonst.rado que t.ant.o a 

resistência estomat.al quanto a resistência intracelular à 

t.ransrerência de CO são af'et.adas pela desrolhação parcial e 
2 

que mudanças na taxa f'otossintét.ica liquida est.ão positiva-

mente correlacionadas com a atividade da enzima ribulose di-

f'osf'at.o carboxilase. Para a alf'af'a. variações na capacidade 

f'otossintética f'oram unicamente at.ribuídas às variações na 

resist.ência intracelular à transf'erência de CO 
2 

Os result.ados dos experiment.os de HODGKINSON 

et aLii (1972) e HODGKINSON (1974) e de LEACH (1968. 1970) 

indicam que a produção de perf'ilhos pode ser elevada at.ravés 
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da con~ribuição das ~olhas remanescen~es. porém ainda perma

nece em di scussão se o que aumen~a é a ~axa i ndi vi dual de 

crescimen~o dos per~ilhos ou o número dos mesmos. O maior 

crescimen~o de raizes. par~icularmen~e da raiz principal 

sugere que a persist.ência das plant.as possa ser melhorada 

pela prá~ica de niveis mais al~os de cor~e. 

2. 5. Compos~os Organi cos de "Reserva" 

De acordo com JACQUES (1988). a aplicação prá

Lica do est.udo das reservas de glicidios no manejo de plan

~as ~orrageiras se iniciou com os clássicos eSLudos de Gra

ber a par~ir de 1924, a~ravés dos quais es~e au~or concluiu 

que a produ~ividade de uma espécie ~orrageira dependia do 

nivel de reserva de alimen~os no momen~o do cor~e. 

GRABER et aLii (1927) de~iniram reservas como 

"os carboidra~os e compos~os nit.rogenados elaborados e 

u~ilizados pela plan~a, por si s6, como alimen~o para 

manut.enção e para o crescimen~o ~u~uro da raiz e par~e 

aérea". Al guns pesqui sadores di scut.em a vaI i dade do ~ermo 

"reservas" CArchbold, 1945; Berna~owicz. 1958, ci~ados por 

MAY, 1950), dizendo que o uso des~e ~ermo cono~aria o 

acúmulo in~encional dos carboidra~os para o crescimen~o 

subsequen~e. SMITH (1952) sugere o uso do Lermo 

"carboidra~os não est.rut.urais", ao invés de "carboidra~os 

di sponi vei s t.o~ai s" • como mel hor apl i cado à pesqui sas com 

plant.as e animais. Embora GRABER et aLtt (1927) t.enham 
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incl ui do os compost.os ni t.rogenados como const.i t.ui nt.es das 

reservas, a maior part.e dos t.rabalhos t.êm indicado soment.e 

os carboidrat.os como t.al. Nest.e cont.ext.o, SMITH & SILVA 

C 1969) encont.r ar am que pr opor ci onal ment.e, poucos compost.os 

nit.rogenados em relação a carboidrat.os não est.rut.urais 

(1:18) roram t.ranslocados das raizes da alrara para a 

produção do novo cresciment.o da part.e aérea após o cort.e, em 

experiment.os em casa de veget.ação. 

Segundo WHI TE C 1 973) os açúcares r edut.ores 

(glicose e rrut.ose), os açúcares não redut.ores (sacarose) 7 

os pol i ssacar i deos (r r ut.osana e ami do) são os pr i nci pai s 

const.it.uint.es das reservas. A concent.ração dos carboidrat.os 

varia conforme o est.ado fisiológico e, t.ambém, dent.ro dos 

órgãos da plant.a. Em gramineas, as principais regiões de 

armazenament.o est.ão na base das hast.es (incluindo est.olões e 

rizomas). HARRIS (1978) afirma que as concent.rações. normal

ment.e, são mai or es na base dos col mos. est.ol ões , r i zomas 7 

coroas e raizes. De acordo com WOLF (1978) em alrara especi

ricament.e, embora a coroa seja uma área de armazenament.o , a 

maior quant.idade dos carboidrat.os est.á na raiz. 

Os carboidrat.os não est.rut.urais represent.am 

uma ront.e pront.ament.e metabol i zável de energia para o 

cresciment.o e a sobrevivência da plant.a (~TH. 1972). 

Segundo GRABER et aLii (1927) "o novo cresci

ment.o da part.e aérea. especialment.e nos est.ágios iniciais. é 

desenvolvido largament.e. às expensas das reservas orgânicas 

previament.e acumuladas; as raizes de alrara ou rizomas de 
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gramineas não são somente órgãos de absorção e translocação 

mas órgãos de armazenamento para tais reservas; tal armaze

namento ocorre principalmente durante a maturidade da parte 

aérea~ estas reservas orgânicas são essenciais ao normal 

desenvol vimento futuro da raiz e parte aérea; a exaustão 

progressiva de tais reservas pelo corte precoce e frequente 

e a completa remoção da parte aérea resulta em último caso. 

na morte da planta, apesar das mais favoráveis condiçeses 

climáticas e de solo". 

Em ampla revisão de li teratura. MAY (1950) 

discute a conclusão de que um decréscimo na quantidade ou na 

porcentagem de carboidratos não-estruturais nas raizes im

plica necessariamente no uso destes para o inicio da rebro

ta. O autor ci ta tr abal ho onde pl antas cr escendo no escur o 

tiveram decréscimo nas concentraçBes de carboidratos entre 3 

e 5% com concomitante interrupção do crescimento quando esse 

nivel de concentração não permitiria crescimento adicional. 

Similarmente, WEINMANN (1961) registrou que a desfolhação 

intensa reduziu os rendimentos da alfafa em 50%, o peso das 

raizes declinou a um terço, mas o nivel de carboidratos caiu 

somente de 5 a 3,5%. em relação ao tratamento controle. MAY 

(1960) conclui sua discussão dizendo que um papel especifico 

para as reservas de carboidratos de dar inicio à rebrota, ou 

de determinar a velocidade ou a extensão da mesma. não pode 

ser considerado como firmemente estabelecido. 

WHITE (1973) concorda com MAY (1960) afirmando 

que a importância dos carboidratos em controlar a taxa de 
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rebro~a após a remoção da rorragem é um ~ópico con~rover~ido 

no manejo das pas~agens. Os resul~ados de vários experimen

~os de campo mos~raram que esses carboidra~os decresceram 

~an~o na base do caule quan~o nas raizes de gramineas após o 

cor~e. a~é que área roliar suricien~e se desenvolvessem para 

que a produção de ro~ossin~e~izados se equivalesse à u~ili

zação dos carboidra~os para respiração e crescimen~o. Es~a 

observação levou à crença geral de que. após a remoção da 

rorragem. algumas reservas são conver~idas à componen~es 

es~ru~urais das novas células em expansão. 

Vários au~ores concordam que exis~e um periodo 

de ~empo para recuperação dos niveis de carboidra~os u~ili

zados pela alrara para res~abelecimen~o do seu crescimen~o 

após o cor~e. ESCALADA & SM[TH (1972) ob~iveram em seu ~ra

balho com a cul~ivar Saranac. que o ~eor de carboidra~os das 

r ai zes decl i na por duas ou ~r ês semanas. em condi ções de 

campo. enquan~o o novo crescimen~o da par~e aérea é produzi

do. CHATTERTON 9t atii (1974). inrormaram que os carboidra

~os em raizes de alrara geralmen~e declinam por ~rês a seis 

semanas duran~e o crescimen~o inicial de primavera. sob 

condições climá~icas ~emperadas. O minimo seria alcançado 

quando as plan~as têm en~re 20 a 30 cm de altura, no es~ágio 

vege~a~ivo. e en~ão aumen~aria a~é o es~ágio de rlorescimen

to to~al. Após cada cor~e. o declínio ocorre por duas a três 

semanas. e dai. o processo se rever~e a~é o rlorescimen~o. 

Segundo HODGKI NSON ( 1 959) é sabi do que a por centagem de 

carboidra~os disponiveis totais na raiz declina por um 
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periodo de vin~e dias após o corte. an~es de aumentar 

novamen~e. De acordo com MATCHES et a~ i i (1963) o teor 

minimo de carboidra~os necessário para a rápida recuperação 

após a desf'ol hação é a concen~r ação de 10 a 15Yo. SMI TH & 

MARTEN (1970) encon~raram que 40% dos carboidratos não 

es~ru~urais nas raizes da alf'afa foram ~ranslocados quando 

as plan~as ~inham 15 cm de al~ura. por~an~o, no inicio do 

crescimen~o vege~ativo. 

Tem sido argumentado que a respiração continua 

nas raizes da alfaf'a após o cor~e deve ser responsável por 

par~e da redução na concen~ração de carboidratos não 

es~ru~urais (PEARCE et alii. 1969b~ HODGKINSON. 1969~ SMITH 

& SILVA. 1969). 

PEARCE et alii (1969b) u~ilizando 14C em alf'a-

f'a cul ti var "Tui ~s" encon~raram que duran~e vin~e e oi ~o 

dias de rebro~a. 45% do acúmulo dos compos~os orgânicos de 

raizes e coroas da plan~a foi perdido por respiração. lixi

viação e encharcamen~o dos tecidos das raizes~ 19% foi des

~inado ao novo crescimen~o da par~e aérea enquan~o que 36% 

permaneceram nos locais de origem. Trabalho de SMITH & SILVA 

(1969) em casa-de-vege~ação avaliou o percen~ual de carboi

dra~os não es~ru~urais no sis~ema radicular da alf'afa e mos-

trou que 15% dos mesmos f'oram usados para respiração. 66% 

for am usados em pr odução de novas r ai zes e par te aér ea , 

enquan~o que 13% permaneceram na coroa e sis~ema radicular. 

A maior par~e do aumen~o de peso da planta após a primeira 

semana de rebrota foi proveniente dos fo~ossinte~izados 
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recém-produzidos. 

A disparidade en~re os trabalhos de PEARCE et 

ai. i i (1969b) e de SMITH & SILVA (1969) > quanto ao uso dos 

carbohidratos de reserva para a rebrota. pode ser avaliada 

pelos resul tados de HODGKINSON (1969) realizou um es~udo 

detalhado sobre a u~ilização dos carboidratos das raizes e 

sua movimentação pela planta. testando di~erentes regimes de 

luz. Esse autor discute que a queda de peso seco da raiz 

principal pode ser considerada por três processos: translo-

cação para novos perf'ilhos, respiração. translocação para 

raizes laterais ~inas. É interessan~e citar aqui, o trabalho 

de WOLF (1978) onde o mesmo ob~eve correI açeses al tamente 

2 
signif'ica~ivas (r en~re 0,70 e 0,96) entre carboidratos não 

es~ru~urais e peso seco de raizes de alf'a~a, em onze anos de 

es~udo. 

De acordo com os resultados de HODGKINSON 

(1969), durante os primeiros dez dias após o corte, 44% do 

carbono ~oi incorporado dentro de novos perf'ilhos a partir 

dos órgãos de armazenamen~o. em condições de 100% de luz do 

dia. Já no periodo de dez a vin~e dias após o cor~e, a 

proporção incorporada em novos perf'ilhos f'oi inf'erior (14 a 

19}''') e a proporção usada para a respi ração correspondente-

men~e maior do que nos primeiros dez dias. Quando as plantas 

f' or am colocadas a 20 e 100% da 1 uz do di a. o per i odo dos 

primeiros vinte dias após o corte f'oi o de maior utilização 

dos carboidratos, enquanto que as plantas colocadas no escu-

ro tiveram sua translocação prolongada por, no minimo. 30 
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dias. Observa-se que esse aut.or supracit.ado obt.eve result.a

dos sugest.ivos a respeit.o do moviment.o bidirecional dos com

post.os orgânicos ent.re raiz e novas rolhas, o que concorda 

com a arirmação de RAPOPORT & TRANS (1984), que em est.udo da 

at.ividade cambial durant.e o ciclo de rebrot.a de alrara, 

arirmaram exist.ir um est.ado dinâmico de int.eração ent.re a 

porção mais superior das raizes e os perrilhos e est.e movi

ment.o ser i a si mul t.âneo no i nt.er i ar das hast.es em r ebr ot.a. 

uma vez que as rolhas começam a export.ar rot.ossint.et.izados 

já a part.ir do 4~ a 6~ dia após o cort.e. Não houve evidên

cia nesse experiment.o de que component.es orgânicos são 

t.ranslocados para raizes lat.erais. concordando com SMITH 

Cl962) . 

~ i nt.er essant.e 1 embr ar que exi st.e var i abi -

lidada ent.re os cul t.i vares nas concant.raçêSes dos di versos 

carboidrat.os nas raizes. mais do que nas quant.idades t.ot.ais 

produzidas CMATCHES et a~ii. 1963). 
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, 
3. MATERIAL E METOOOS 

3.1. Local 

o exper i ment.o f'oi i nst.alado em área do 

Depart.ament.o de Zoot.ecnia - Set.or de Ruminant.es - da Escola 

Superior de Agricult.ura "Luiz de Queiroz", da Universidade 

de São Paulo. em Piracicaba - SP .• a 22°42'31" de lat.it.ude 

sul e 47°38' 01" 1 ongi t.ude oest.e. 

3.2. Solo 

Foi ut.ilizado solo pert.encent.e à série Luiz de 

Queiroz e ao Grande Grupo Terra Roxa Est.rut.urada CAlf'issol). 

Os result.ados da análise de solo colet.ado em 26 de novembro 

de 1987. previament.e à inst.alação do experiment.o. encont.ram-

-se na Tabela 1. A análise f'oi realizada no Depart.ament.o de 

Qui mi ca da ESALQ/US? 
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Tabela 1 - Resul~ado da análise de solo u~ilizado para o 

enchimen~o dos vasos, realizada no Depar~amen~o 

de Química. da ESALQ/USP .• Piracicaba. 

P. Resina c f-lg. 
-3 

cm ) 9.25 

M.O.% 3.20 

pH CCaCl) 6.25 

K Cmeq/l00 cm3
) 0.22 

Ca Cmeq/l00 cm 3
) 6.85 

Mg C meq/l 00 cm3
) 1.13 

H • AI Cmeq/l00 cm3
) 2.37 

S Cmeq/l00 cm 3
) 8.20 

T Cmeq/l00 cm 3
) 10.57 

V"/Ó 77.58 

3.3. Recipientes (Vasos) 

Foram usados recipientes de concre~o armado, 

aber~os nas ext.remidades com volume de 0.075 3 
m sendo a 

al~ura de 60 cm e o diãme~ro de 40 cm, nos quais foi 

colocada a ~erra peneirada em peneira de 5 mm. Os 

recipientes de concreto foram colocados em fileiras, dois a 

dois, com espaço de 1 m entre fileiras e 2 cm entre os 

vasos. O espaço entre fileiras teve finalidade de facilitar 

o manusei o das pl antas. A colocação dos mesmos foi fei ta 

sobre lona plástica pre~a, com objetivo de impedir contato 

da terra peneirada com o solo da área. A lona foi perfurada 

para permitir drenagem da água dos vasos. 
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3. 4. Cul ti vares 

Utilizaram-se as cultivares Crioula e CUF-l0l, 

a primeira comercializada no Brasil e a segunda procedente 

da Universidade da Califórnia. 

3.5. Delineamento Experimental 

Foram adotados 2 delineamentos experimentais. 

Para a comparação entre as frequências utilizou-se um fato-

rial inteiramente casualizado entre todos os tratamentos. 

Objetivando avaliar a produção através do tempo utilizou-se 

parcela subdividida no tempo para cada rrequência separada-

mente onde as parcelas eram representadas pelos tratamentos 

e as subparcelas pelos cortes. Foi uti 1 i zado o teste de 

Tukey para a comparação de médias, nos dois casos. 

3.6. Instalação e Condução do Experimento 

A terra destinada ao enchimento dos vasos roi 

homogeneamente misturada a rertilizantes que corresponderam 

às seguintes adubações por hectare: 39 kg de P O , 32 Kg de 
z ~ 

K O e 0,15 kg de B colocados nas formas de superfosfato 
z 

simples. cloreto de potássio e bórax. respectivamente. 

Os vasos foram cheios de terra até a 5 cm da 

borda superior com o objetivo de se evitar a perda de água e 

solo por ocasião das irrigações. Adotou-se o critério de ír-
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rigar os vasos com uso de regadores a cada 48 horas sem pre-

ci pi tação pl uvi ométr i ca. uti I i zando a mesma quanti dade de 

água. 

A semeadura foi efetuada manualmente em 

11/03/1988. utilizando-se uma densidade equivalente a 20 kg 

de semente por hectare. As sementes foram inoculadas com 

Rhizobium. me~~i~otti. Adotou-se o critério de semeadura em 

linhas paralelas distantes de 20 cm entre si. A profundidade 

de semeadura foi de 2 em. 

Trinta e cinco dias após a semeadura fez-se o 

desbaste objetivando deixar quinze plantas por vaso. O 

desbaste, que dever i a ter si do f ei to qui nze di as após a 

semeadura foi adiado em relação ao previsto no projeto 

i ni ci aI devi do ao a tr aso no desenvol vi mento das pl antas da 

cultivar Crioula. o que pode ter sido causado pelo baixo 

vigor da semente. 

Foram efetuadas adubações em cobertura após 

cada corte. com finalidade de reposição, no mínimo parcial. 

dos roi ner ai s extr ai dos do solo. a f' i m de que a di sponi bi -

I i dade de nutr i entes não 1 i roi tasse o desenvol vi mento das 

cultivares. As dosagens utilizadas por porte foram 30 kg de 

p O , 32 Kg de K O. 0,16 kg de bórax e 1 kg Zn por hectare, 
:z ~ :z 

tendo como fontes o superfosfato simples. o cloreto de 

potássio, o bórax e o sulfato de zinco. 

Em quatro ocasiCSes foi aplicado via foliar o 

cobre na forma de solução; CuSO . 
" 

H 0, 
z na dosagem de 0.5%. A 

partir do segundo corte, passou-se a fazer aplicação, via 
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roliar, de Mg na rorma de MgSO , na dosagem de 0.5% devido à 
4 

iden~iricação de sin~omas de dericiência. Sempre se respei-

~ou o in~ervalo de dois dias en~re as aplicações de cada 

elemen~o individualmen~e. Além disso, efe~uou-se a aplicação 

de Mo, em 0,5% ~ambém. 

Como era de grande impor~ãncia para as ava-

liações a manu~enção de área roliar livre de danos. foi 

fei~o con~role rígido dos inse~os e doenças prejudiciais à 

cul ~ura. 

Os inse~os mais frequen~es roram o pulgão 

verde azulado CAcyrthosiphon kondoi. sinji) e o besourinho 

chamado vulgarmen~e de pa~rio~a CDiabrotica speciosa). O 

con~role foi rei~o com uso de Del~ame~rina CDecis 2000), na 

dosagem de 1 . ml 1 -~. 

A par~i r de abril de 1 988 no~ou-se o apare-

cimen~o de mancha das folhas. com amarelecimen~o e queda de 

rolhas. A doença é causada por Cercospora medica8inis EU e 

Ev e foi con~rolada com u~ilização do Maneb CManza~he) na 

-~ dosagem de 1,4 g 1 . Em julho, foi realizado con~role da 

ferrugem, causada pelo rungo Urom.yces striat-us Schoes~ com 

Maneb C Manza ~he) na mesma dosagem já ci ~ada. Real i zou-se 

con~role adicional de doença causada por VerticiL~i-um. a~bo-

-atr-um.., a "murcha", cujo sin~oma parece ser leve murchamen~o 

nas horas mais quen~es do dia e dessecação de rolhas. com 

-1 uso de Benomyl (Benza~he) na dosagem de 1.2 g 1 . 
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3.7. Tratamentos 

Os cort.as das pl antas 1'oram 1'ai t.os manual

ment.e. com t.esoura. segundo os graus de desf'olhação I. 11 e 

111 represent.ados na Figura 1. 

I: Cort.e a 7 cm da base. mant.endo-se a área f'oliar 

abaixo desse nivel; 

11: Cort.e a 7 cm da base. ret.irando-se a área f'oliar 

remanescent.e abaixo desse nivelo com uso de pequena 

t.esoura de pont.a; 

111: Cort.e rent.e ao solo CO cmU. 

Os cort.as f'oram ef'atuados nas f'raquênci as de 

28, 35 e 42 dias a part.ir de um primeiro cort.e de uni1'ormi

zação realizado no dia 23.06.88 a set.enta e quat.ro dias da 

semeadura. 
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Figura 1 - Represen~açao esquemá~ica das plan~as de al~a~a 

após os di~eren~es graus de des~olhação CI, II e 

III) impostos pelos tratamentos. CAdap~ado de 

LEACH, 1958). Tra~amen~os I: cor~e a 7 em sem re-

~irada de área roliar remanescente; lI: corte a 

7 em. com re~irada da área roliar remanescen~e; 

III: cor~e ren~e ao solo. 
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3.8. Avaliação 

, 
3.8.1. Numero de perfilhas 

Após cada cor~e. os perrilhos basais e aéreos 

que nasceram roram con~ados e marcados semanalmen~e com pe-

quenos anéis de arames coloridos. de arame obje~ivando iden-

~iricação do inicio do seu crescimen~o. 

Considerou-se que os perrilhos basais são ori-

ginários da coroa da plan~a e os perrilhos aéreos são ori-

ginários des~es, nascidos acima de 2 cm de al~ura da has~e. 

3.8.2. Peso de perfilhas basais e aereos 

Todos os perrilhos basais e aéreos marcados 

semanal men~e ror am col hi dos separ adamen~e e colocados em 

sacos de papel de 2 kg para obtenção do ~eor de ma~éria seca 

o 
em estura a 60 C. Através desse procedimen~o roi possivel 

obter a contribuição. em peso. dos perrilhos que iniciaram o 

desenvolvimen~o em direrentes semanas após o corte. com ex-

ceção da última semana na qual os perrilhos. na sua maioria, 

escaparam ao corte. 
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3.8.3. Produção de mat~ria seca 

Após pesagem dos perfilhos nascidos sema

nalmente. os valores foram somados para obtenção do peso 

total dado pelos perfilhos nascidos dentro de cada intervalo 

de 28. 35 e 42 dias. 
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4. RESULTADOS 

~, , 
4.1. Produçao de Materia Seca: Peso e Numero de Perfilhas 

A Tabela 2 apresent..a a relação ent..re o peso 

médio de perfilhos basais e a frequência de cort..e para as 

duas variedades de alfafa est..udadas. enquant..o a Tabela 3 

most..ra a relação ent..re a frequência de cort..e e o número de 

perfilhos basais para os cult..ivares CUF - 101 e Crioula. 

Tabela 2 - Peso Cg M$/vaso) de perfilhos basais (média de 36 

semanas) das cult..ivares Crioula e CUF - 101 de 

plant..as de alfafa submet..idas a 28. 36 e 42 dias 

de frequência de cort..e. 

FREQUê:N C I A D E C O R T E 
CO I A S) 

CULTIVAR 
28 36 42 

Crioula 10.40
QB 

9. 76
QA 

8. 62bB 

CUF - 101 12. 47
QA 

10. 24bA 9. 72bA 

DMS 6% = 0.661 

- Let..ras minúsculas iguais na mesma linha não diferem est..a
t..ist..icament..e CP < 6Y~. 
Let..ras maiúsculas iguais na mesma coluna não diferem est..a
t..ist..icament..e CP < 5%). 
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Tabela 3 - Número de perfilhos basais Cmédia de 36 semanas) 

dos cultivares Crioula e CUF - 101 de plantas de 

alfafa submetidas a 28. 35 e 42 dias de frequên

ci a de corte. 

CULTIVAR 

Crioula 

CUF - 101 

DMS 5% = 1.31 

F R E QUe N C I A D E 
CD I A S) 

28 35 

15.09aB 

C o R T E 

42 

11.94 bB 

Letras minúsculas iguais na mesma linha não diferem esta
tisticamente CP < 5)%. 
Letras maiúsculas iguais na mesma coluna não diferem esta
tisticamente CP < S%). 

A análise de variância dos efeitos dos trata-

mentos sobre as variáveis apresentadas encontra-se nos QUa-

dros 1 a 4. Apêndice. Observa-se que a frequência de 28 dias 

entre cort.es foi a que resul tou na mais al ta produção de 

matéria seca por para ambas as cultivares estudadas. A 

cultivar CUF - 101 parece ser mais favorecida pelos cortes 

mais frequentes uma vez que colheit.as efetuadas a cada 35 e 

42 dias não diferiram entre si. Para a cultivar Crioula as 

produções obt.idas com 28 e 35 dias foram semelhantes e 

superiores a colheitas a cada 42 dias. A cultivar CUF - 101 

apresentou peso de perfilhos superior à cultivar Crioula nas 

frequências 28 e 42 dias. Para o corte a cada 35 dias. as 

diferenças não foram significativas. 

A Tabela 3 indica que as plantas cortadas com 

frequência de 28 e 35 dias foram as que apresen~avam o ma~or 
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número de perrilhos basais em rebrot.a após o cort.e, não 

havendo di rerença si gni ri cat.i va ent.re as duas rrequênci as 

para est.a variável. A cult.ivar CUF - 101 não direriu signi-

ricat.ivament.e para est.a variável quando submet.ida às t.rês 

rrequências de cort.e, e mant.eve mant.eve o maior perrilhamen-

t.o em relação a cult.ivar Crioula, em t.odas as rrequências de 

cort.e est.udadas. 

As Tabelas 4 e 5 apresent.am número e peso de 

perrilhos basais, respect.i vament.e , das plant.as de alrara 

submet.idas aos graus de desrolhação I, 11 e 111, dos 

cult.ivares CUF - 101 e Crioula. 

Tabela 4 - Peso (g MS/vaso) de perrilhos basais (média de 36 

semanas) das cult.ivares Crioula e CUF - 101 de 

plantas de alrara submet.idas a graus de desfolha

ção I, I I e I I I. 

G R A U S D E D E S F O L H A ç Ã O 
CULTIVAR 

I II III 

Crioula 10.660..8 9. 26
bB 

8. 85
bA 

CUF - 101 12. 950.A 10. 45
bA 

9.03
cA 

DMS 5% = 0.935 

Let.ras minúsculas iguais na mesma linha não direrem est.a-
t.ist.icament.e CP < 5%). 

Let.ras mai úsculas iguais na mesma coluna não direrem est.a-
t.ist.icament.e CP < 5Y.,). 
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Tabela 5 - Número de perfilhos basais Cmédia de 36 semanas) 

dos cultivares Crioula e CUF - 101 de plantas de 

alfafa, submetidas aos graus de desfolhação I, 11 

e 111. 

G R A U S D E DESF'OLHAÇÃO 
CULTIVAR 

I 11 111 

Crioula 

CUF - 101 18. 72
QA 

16.04bA 

DMS 5% = 1.31 

Letras minúsculas iguais na mesma linha não diferem esta
tisticamente CP < 5Y~. 
Letras maiúsculas iguais na mesma coluna não diferem esta
tisticamente CP < 5%). 

Os valores apresentados nas Tabela 4 e 5 

mostram que o grau de desfolhação I se mostrou superior para 

os dois cultivares embora o número de perfilhes seja 

semel hante par a a cul ti var Cr i oul a quando submeti da aos 

graus de desf'olhação I e 11. Já. a cultivar CUF 101 

apresenta valores significativamente diferentes entre os 

três graus de desfolhação. Quando as plantas são submetidas 

a corte rente ao solo Cgrau 111) não apresentam diferenças 

entre as cultivares para as duas variáveis avaliadas. 

Quanto ao número de perfilhos aéreos, a Tabela 

6 apresenta as médias dos dois cultivares para as três 

frequências de corte e para os três graus de desf'olhação. 
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Tabela 6 - Número de perfilhos aéreos (média de 36 semanas) 

de plan~as de alfafa subme~idas às frequências de 

cor~e 28. 35 e 42 dias é dos graus de desfolhação 

I. 11 e 111 Cmédia dos cul~ivares Crioula e 

CUF - 101). 

FREQU1::N C I A D E C O R T E 

CD I A S) 

CULTIVAR 
28 35 42 ~DIA 

I 2. 95bA 3. 770.A 2.03cA 2.91 A 

11 2. 680.A 2. 700.B 
2. 15bAB 

2.51
A 

111 1.76
bB 3. 350.B 1. 57

bB 
1.89B 

Média 2.46b 2.940. 1.91 c 

DMS 5% = 0.47 

Le~ras minúsculas iguais na mesma linha não diferem es~a

~is~icamen~e CP < 5~. 
Le~ras maiúsculas iguais na mesma coluna não diferem es~a
~is~icamen~e CP < 5~. 

Na Tabela 6 observa-se que o maior número de 

perfilhas aéreos ocorreu na frequência de cor~e de 35 dias. 

independen~emen~e do grau de desfolhação. O maior número de 

perfilhas foi ob~ido a~ravés da desfolhação mais leve Cgrau 

I). apesar de que nas frequências de 28 e 42 dias não se 

observou diferença en~re os graus de desfolhação I e 11. Na 

frequencia de 35 dias não houve diferença en~re os graus 11 

e 111 para o número de perfilhas aéreos. 

o número médio de perfi lhos aéreos roi 

semelhan~e para os graus de desfolhação I e 11 variando de 
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2.91 a 2.51 perfilhos respec~ivamen~e. O grau de desfolhação 

111. efe~uado ren~e ao solo reduziu significa~ivamen~e o 

número de perfilhos aéreos. Com relação ao efei~o da 

frequência de cor~e sobre o número de perfi lhos aéreos 

observa-se que o maior número médio desse ~ipo de perfilho 

foi maior quando as colhei~as foram efe~uadas a cada 35 

dias. seguido da frequência de cor~e 28 dias. O menor número 

de perfilhos aéreos foi regis~rado com as colhei~as 

realizadas na menor frequência de cor~e C42 dias). 

Não houve efei~o significa~ivo dos ~ra~amen~os 

sobre o peso de perfi lhos aéreos. Os quadros de análise da 

variância para peso e número de perfilhos aéreos e encon

~ram-se no Apêndice C~adros 2 e 4). 

4.2. Distribuiçao Estacional da Produção 

Para avaliar a variação da produção en~re cor

~es. através do ~empo. realizou-se uma análise de variância 

C~adros 5 a 8. Apêndice) para cada frequência de corte. 

Para as plan~as cor~adas sob a frequência de 

28 dias observa-se a~ravés da Figura 2 que a cul~ivar 

CUF - 101 apresentou maior peso do que a cul~ivar Crioula a 

par~ir do mês de novembro de 1988. Houve diferença 

significa~iva en~re as duas cultivares quanto ao peso de 

perfilhos. para os cor~es realizados nos dias 05 de janeiro 

de 1989 e 02 de fevereiro de 1989. o mesmo sendo observado 

ent.re 4~ e o 5~ cort.es (13 de out.ubro de 1988 e 10 de 
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novembro de 1988) quando o peso de perfilhos aumentou em 

57%, média para as duas cultivares, passando de 6,35 9 para 

14. 
o 6 9 no 5- corte. Observa-se que no corte realizado no 

dia 02 de março de 1989, o acréscimo da cultivar CUF - 101 

em relação à cultivar Crioula foi menor quando comparado aos 

dois anteriores diminuindo as diferenças de 4,9 9 para 1,4 9 

entre o peso de perfi lhos. 



22 

21 

20 
19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

1 1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

Peso Seco (g/vaso) 

207 

Legenda 

~ Crioula 1(;>:1 CUF - 101 

d. m. s. entre cu l t. '" 3.42 

d.m.s. entre corles :;:; 4.72 

~ J ~>I ~W>;:::l ~::{<I ~:::;::::j ~>::::::I 9::::) ~r;1 F;;:;<?r::>:j r:nz;«<1 
21/7188 18/8/88 15/.1/88 13/10/88 10/11/88 8/12/88 5/1/89 2/2/89 2/3/89 

Data de Cor te OI 
Figura :2 - Peso médio (g/vaso) de parfllhos basals dos 9 cortes realizados sob frequêncla de 28 dias OI 

cultivares Crioula e CUF - 101. 



56. 

Na Figura 3. se observa a dif'erença enlre os 

graus de desf'olhação onde o grau I deu origem aos perfilhos 

mais pesados. principalmente a parlir do 5~ corle Cl0 de 

novembro de 1988) onde aparece dif'erença signif'icaliva enlre 

o grau I e os demais tratamentos. Os dois últimos cortes não 

moslram dif'erença signif'icativa enlre os graus de desf'olha

ção. porém a tendência anterior conlinuou se manlendo. 

A partir do 5~ cort.e existi u dif'erença entre 

os graus de desf'olhação I e 11. porém. a dif'erença do peso 

de perf'ilhos entre os lrês graus de desf'olhação decresceu 

nos dois últimos cortes passando de 4.0 g M$/vaso para 1.2 g 

M$/vaso. em média. 

A Fi gura 4 moslra o perf'i 1 hamento basal dos 

cultivares CUF - 101 e Crioula durante o periodo experimen

tal e nota-se que a partir de dezembro a cultivar CUF - 101 

se mostrou superior à cullivar Crioula. Na Figura 5, lorna

-se evidenle o aumento signif'icativo do número médio de per

f'ilhos a part.ir do 6~ cort.e C08 de dezembro de 1988) quando 

as plantas são submetidas ao grau de desf'olhação I em 

relação a desf'olhações mais int.ensas. Observa-se que o 

perf'ilhamento basal não f'oi af'et.ado pela intensidade de 

desf'olhação quando os cortes f'oram ef'etuados entre julho e 

novembro de 1988. Por outro lado. o número de perf'ilhos 

aéreos não f'oi af'et.ado pela intensidade de desf'olhação em 

lodo o periodo experimenlal. número de perf'ilhos aéreos não 

foi af'etado pela intensidade de desf'olhação em lodo o 

periodo experimenlal. 
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A Figura 6 indica o peso médio de perfi lhos 

basais dos dois cultivares de alfafa submetidos à frequência 

de 35 dias entre cortes. A cul ti var CUF 101 conti nuou 

produzindo mais com os cortes. quando comparada aos 

incrementos da cultivar Crioula. 

A Figura 7 mostra o efeito dos graus de 

desfolhação sobre os dois cul ti vares em média. Observa-se 

que no i ni ci o do per iodo exper i mental. (meses de agosto e 

setembro) as plantas submetidas à desfolha mais intensa 

tenderam a apresentar perfilhos basais de maior peso médio. 

Entretanto. essa tendência ror invertida a partir do 

terceiro corte (outubro) acentuando-se nos cortes que se 

seguiram de tal 

significativamente 

modo 

mais 

que 

pesados 

os perfi lhos basais 

roram obtidos sob 

desfolhaç~es mais leves nos três cortes. Os graus de 

desfolhação II e III não diferiram entre si quanto ao efeito 

provocado sobre o peso de perfilhos. 

Ainda. a Figura 7. demonstra que os cultivares 

de alfara estudados quando submetidos à frequência de corte 

de 35 dias apresentam a mesma tendência quanto ao peso médio 

de perfilhos basais em relação a plantas submetidas à 

frequência de corte de 28 dias. As diferenças significativas 

no peso médio desse tipo de perfilhos apareceram a partir 

das col hei tas eí'et.uadas em out.ubro e novembro persi st.i ndo 

durante o período de cresciment.o vigoroso das plant.as até 

quando o trabalho experimental foi encerrado. 
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A Figura 8 mostra o número médio de perfilhos 

basais dos cultivares CUF - 101 e Crioula quando submetidas 

à frequência de 35 dias entre cortes. A cultivar CUF - 101 

apresentou tendência a maior perfilhamento do que a cultivar 

Cr i oul a quando as col hei tas for am ef et uadas a par ti r de 

outubro. 

Na Figura 9 observa-se que o perfilhamento dos 

cultivares não foi afetado pelo grau de desfolhação at.é o 

quarto cort.e ocorrido em novembro. A partir dessa época o 

número de per:filhos t.endeu a ser maior quando o grau de 

desfolhação foi mais leve. Not.a-se nas Figuras 3 e 5 que o 

efeit.o de desfolhação sobre o per:filhament.o foi mais acent.u

ado quando as plant.as foram colhidas a cada 28 dias compara

das à frequência de cort.e 35 dias. A mesma t.endência foi 

também observada quanto ao peso médio de perfilhos. As Figu

ras 2 e 4 most.raram que sob a frequência de cort.e de 28 dias 

o peso médio de per:filhos foi maior sob int.ensidade leve de 

desfolhação em relação a plantas colhidas a cada 35 dias. 

~ando as cult.ivares CUF - 101 e Crioula foram 

submet.idas à frequência de 35 dias ent.re cort.es o número de 

per:filhos aéreos não :foi a:fetado pela sequência de cortes e 

desfolhaçBes durant.e o periodo experiment.al. 
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Na Figura 10. observa-se o peso médio dos 

per~ilhos basais de plantas (cultivares Crioula e CUF - 101) 

submetidas a cortes e~etuados a cada 42 dias. A partir de 

novembro. nota-se que a cultivar CUF 101 se mostrou 

superior em relação à cultivar Crioula. Através da Figura 

11. nota-se que a partir do 3~ corte ocorrido em novembro de 

1999 as plantas submetidas à des~olhaçBes leves apresentaram 

per~ilhos com pesos médios signi~icativamente mais elevados 

do que quando as des~olhaçBes ~oram de intensidade média ou 

alta. A di~erença no peso médio dos per~ilhos basais ~oi 

mais acentuada entre os graus de des~olhação à medida que se 

prosseguiu o periodo experimental. Para os cortes realizados 

entre dezembro e março observa-se uma di~erença de 

aproximadamente 50% no peso médio de per~ilhos de plantas 

submetidas à des~olhaçees mais leves e mais drásticas. 

A Figura 13 aponta o nÚmero médio de per~ilhos 

basais dos cultivares colhidos na ~requência de corte de 42 

dias e submetidos a di~erentes graus de desfolhação. Obser-

va-se que nas colheitas efetuadas até dezembro. o per~ilha

mento não ~oi afetado acentuadamente pelo grau de des~olha

ção. Por outro lado. as plantas colhidas a partir de dezem

bro apresentaram maior per~ilhamento se submetidas aos graus 

I e II de desfolhação quando comparadas às des~olhaçBes mais 

drásticas. Aparentemente não houve di~erença quanto ao nÚme

ro de perfilhos se as plantas eram des~olhadas com intensi-

dades leve e média (graus I e lI). o cul ti var CUF 

apresentou perfilhamento mais intenso que a cultivar 

la (Figuras 10 e 12). 

101 

Criou-
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, 
4.3. Epoca de Emergência de Perfilhos 

o resultado dos estudos da ontogenia do perri-

lhamento nos cultivares estudados está apontado nas Tabelas 

7, 8 e 9. 

Torna-se evidente que o perf"ilhamento ocorre 

mais intensamente na primeira semana após o corte. Na rre-

quência de corte de 28 dias observa-se que cerca de 2/3 dos 

perrilhos iniciaram crescimento na primeira semana após o 

corte (Tabela 7). 

Tabela 7 - Número de perrilhos basais das cultivares Crioula 

e CUF - 101 que iniciaram crescimento em dif"eren

tes periodos após o corte na f"requência 28 dias 

(média de 36 semanas). 

D I A A P 6S O C O R T E 
CULTIVAR 

7
0 

14
0 

21
0 

280 

Crioula 
o 33.46 11.55 2.24 3.85 n-

% 65.4 22.6 4.38 6.53 

CUF - 101 
o 35.44 11.90 1. 96 4.21 n-

% 66.9 21.6 3.50 7.94 

Esse percentual tendeu a permanecer entre 60% 

e 70%, quando as f"requências de corte roram de 35 e 42 dias. 

segundo as Tabelas 8 e 9. 
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Tabela 8 - Número de perfilhos basais das cul~ivares Crioula 

e CUF - 101 que iniciaram crescimen~o em diferen-

~es periodos após o cort..e na frequência 35 dias. 

(média de 36 semanas). 

D I A A P 6 S O C O R T E 
CULTIVAR 

7° 14° 21 ° 28° 35° 

Crioula ° 55.04 16.74 2.69 2.27 3.50 n-
% 68.5 20.8 3.35 2.82 4.36 

CUF - 101 ° n- 60.94 16.25 3.98 3.32 3.15 
% 70.3 18.7 3.43 3.83 6.63 

Tabela 9 - Número de perfilhos basais das cul~ivares Crioula 

e CUF - 101 que iniciaram crescimen~o em diferen

~es periodos após o cort..e na frequência 42 dias. 

D I A A P 6 S O C O R T E 
CULTIVAR 

7° 14° 21 ° 28° 35° 42° 

Crioula ° 41.64 10.31 1.91 2.59 3.44 8.42 n-
% 61.04 15.1 2.65 3.79 5.04 12.3 

CUF - 101 ° 55.79 12.19 2.10 3.91 4.69 8.75 n-
% 63.8 13.9 2.40 4.47 5.36 1"0 

Independen~emen~e da frequência de cor~e 

observa-se que o número de perfilhos ~endeu a aumen~ar no 

final do ciclo de cada frequência de cor~e es~udada. 

Quan~o ao peso de perfilhos. a Tabela 10 mos-

~r a que os per f i 1 hos nasci dos nas pr i mei r as semanas após o 

cor~e são os de maior peso, para as ~l"'ês frequências de 

cor~e es'ludadas. 
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Tabela 10 - Peso médio em gramas de cada per~ilho basal ini

ciou o crescimento em di~erentes periodos após o 

corte nas ~requências 28. 35 e 42 dias (média 

dos cultivares Crioula e CUF - 101). 

FREQUe: N C I A D E C O R T E 

DIAS AP6S 
(D I A S) 

O CORTE 28 35 42 

7° 0.80 0.56 0.72 

14° 0.56 0.42 0.69 

21 ° O.OS 0.09 0.05 

2So 0.03 

35° 0.02 

A Tabela 11 compara o número de per~ilhos nas-

cidos semanalmente das plantas submetidas aos três graus de 

des~olhação. Através desta tabela observa-se que o grau de 

des~olhação I apresenta o maior número de per~ilhos nascidos 

nas duas primeiras semanas em relação à demais graus de 

des~olhação. 
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Tabela 11 - Número de perfilhos basais nascidos a cada 7 

dias em plantas de alfafa submetidas a graus de 

I. II e III de desfolhação para as frequências 

de 28. 36 e 42 dias de cortes (média das culti

vares CUF - 101 e Crioula). 

FREQU~NCIA 
G R A U S D E D E S F O L H A ç Ã O 

DE CORTE 
DIAS 

I II III 

7': 61.18 43.18 40.72 

28 
14': 13.66 11.45 11.96 

21 ': 1.33 2.27 0.84 

28': 4.90 4.09 2.96 

7': 51.81 54.36 59.00 

14': 17.58 16.75 16.21 

21 ': 3.46 3.15 3.59 

28': 2.17 2.25 2.47 

36': 3.92 3.35 6.26 

7': 54.33 52.66 39.20 

14': 13.27 11.60 10.56 

42 
21 ': 2.18 1. 51 0.82 

28': 3.57 3.67 2.74 

36': 4.36 3.66 3.74 

42': 9.82 8.62 8.84 
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5. DISCUSSÃO 

, 
5.1. Produçao de Materia Seca: Numero e Peso de Perfilhos 

Grande part.e das informações encont.radas na 

lit.erat.ura indica que maiores produções em alfafa são 

obt.idas com cort.es a int.ervalos maiores que 30 dias. 

OSSOM et atii (1984) obt.iveram maiores produ-

çe5es com cort.es a cada 42 dias, em condiçê:íes de clima 

t.emperado, comparando a 28 e 35 dias de int.ervalo ent.re 

cort.es. Por out.ro lado, cort.es mais frequent.es (28 dias) 

forneceram forragem de melhor qualidade quant.o ao t.eor de 

prot.eina brut.a durant.e os três anos de experiment.o. 

SLARKE & MASON (1997) t.rabalhando em Vict.oria, 

Aust.rália, com as cult.ivares CUF 101 e as Pi oneer Br and 

572. 581 e 545 conseguiram result.ados concordant.es com assOM 

et atii (1984). A produção de mat.éria seca foi 18% menor (de 

16,4 t. 
-1 

ha a 13,5 t. e os t.eores de prot.ei na brut.a 

acrescidas de 19.3% para 24% quando os cort.es foram efet.ua-

dos no est.ágio de pré-floresciment.o e 10% de florescimento, 

respect.ivament.e. A cult.ivar CUF 101 teve sua produção al-

t.erada de 15.3 t. ha -1 para 16,6 t. ha -1 quando as plant.as fo-

ram cort.adas aos 32 e 42 dias de int.ervalos ent.re cort.es. 

Quando o i nt.er vai o ent.r e cor t.es passou par a 56 di as houve 
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redução na produção de matéria seca para niveis de 15,7 t 

-1 -1 ha ano e perda acentuada no nivel de digestibilidade da 

matéria seca. 

Os dados de JUDD & RADCLIFFE (1970) mostraram 

maior rendimento de matéria seca quando os intervalos entre 

cortes ~oram aumentados de 21 para 28, 35 e 42 dias. Com o 

aumento do intervalo entre cortes, os teores de proteina 

bruta descreceram de 27% para 19%, em 12 meses de avaliação 

com a cultivar Hunter Ri ver. 

McLEOD (1978) e~etuou corte nas plantas da 

cultivar Wairau na Nova Zelândia quando as mesmas alcançaram 

20, 30 e 40 cm de altura ou quando apresentavam 10% de ~lo-

rescimento. Num total de 5 anos de observaçBes constatou-se 

que as plantas cortadas no momento em que alcançavam 20 cm, 

apresentaram produçBes relativas de matéria seca ao nivel de 

73% em relação aos cortes realizados com as plantas no está-

dio de 10% de ~lorescimento. enquanto a porcentagem relativa 

de ~olhas aumentou para niveis de 115%. As produções de ma-

téria seca em 5 anos ~oram 30,32; 35,50; 40,95 e 42,32 t 

-1 ha quando as plantas atingiram 20, 30 e 40 cm de altura e 

10% de ~lorescimento, respectivamente. 

Esses resul tados são, ainda. con~irmados em 

tr abal hos de NELSON ( 1 925), HI LDEBRAND & HARRI SON C 1 939) , 

FEL TNER & MASSENGALE C 1 965) , VERONESI et aLii (1981) E 

GERVAlS & GIRARD (1987) utilizando di~erentes cultivares 

desenvol vi dos sob condições climáticas temperadas. com 

temperaturas má~mas ao redor de 21°C. 
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A~ravés das informações con~idas na bibliogra-

fia acredi~ava-se que a~ravés de frequência de cor~es de 28 

dias seriampossivel colhei~as no es~ádio vege~a~ivo das 

cul ~i vares es~udadas. En~re~ant.o. observou-se que na mai or 

frequência de cor~e est.udada as plant.as se apresen~avam em 

50% de floresciment.o. A al~ura de 20 cm era a~ingida com 

cerca de 15 di as após o cort.e pr i nci paI men~e a part.i r de 

set.embro quando o rit.mo de crescimen~o das plan~as aument.ou 

significa~ivamen~e. Assim. acredit.a-se que ao redor de 28 

di as a pl an~a j á ~enha a ~i ngi do os mai s el evados ni vei s de 

produção como demost.ram as Tabelas 2 e 3. Esse fat.o indica 

que sob condições ~ropicais é provável que a frequência de 

cort.e possa ser reduzida a niveis ao redor de 28 dias. 

Essa observação é suport.ada por MARTEN (1970) 

que ob~eve adian~amen~o de ma~uridade das plan~as em a~é o 

dobro do t.empo quando as ~empera~uras passaram de 13°C a 

24°C. No presen~e ~rabalho. os valores médios de t.empera~ura 

dos periodos en~re os cor~es efe~uados a par~ir de se~embro 

° o alcançavam valores en~re 23 C e 25 C que poderia explicar a 

maior velocidade de mat.uração das plan~as est.udadas sob as 

condições climá~icas de Piracicaba - SP. 

As ~empera~uras ó~i mas para o cresci men~o da 

alfafa es~ão ao redor de 25°C C LANGER , 1973; LEACH, 1978), 

no periodo luminoso. e os processos de desenvol vi ment.o, 

incluindo o floresciment.o. lêm t.emperat.uras ót.imas levemen~e 

super i or es às dos pr ocessos de cr esci ment.o C LEACH , 1978) . 

Por~ant.o, nos periodos em que as t.emperat.uras médias es~avam 
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entre 23°C e 26°C. o que pode ser verificado na Tabela 4 

(Apêndice), o processo de florescimento pode ter sido bas-

tante favorecido. 

LEACH (1968) trabalhando com a cultivar Hunter 

River afirma que o atraso no corte favoreceu o maior número 

de perfilhos em rebrota o que discorda dos dados apresenta-

dos na Tabela 3 onde o maior número de perfilhos já aparece 

desde os 28 dias. Entretanto, na maior parte do periodo 

experimental. o estágio das plantas aos 28 dias coincide com 

o estágio fisiológico referido para as plantas no trabalho 

de LEACH (1968). quando estavam em florescimento. Sob as 

condições climáticas de Adelaide. Austrália, onde os traba-

lhos de Leach foram conduzidos observou-se que entre feve-

reiro e abril de 1965 a radiação solar média foi de 125,5 

cal -z cm dia-i comparada a 300 a 400 cal -z cm dia-i deste 

exper i mento. As t emper a t ur as médi as di ár i as do exper i men to 

de LEACH (1968) estavam ao redor de 18.4 °C. com mi ni mas de 

° 11 C, o que contrasta com temperaturas apresentadas na Tabe-

la 1 e 2 do Apêndice. quando as temperaturas médias estavam 

entre 20 e 25°C na maior parte do periodo. LEACH (1968) 

afirma ainda que a morfogênese pode ser mais prejudicada 

pelo ambiente menos favorável do que o crescimento, assim os 

pr ocessos de f' or mação de br otos e f' 1 or esci mento poder iam 

sofrer reduções marcantes com temperaturas baixas. 

Dados do presente experimento mostram diminui-

ção no peso de perf'ilhos em 17% e 23% e no número de perfi-

lhos de 21~~ e 23% quando se comparou os resul lados obtidos 
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para os cortes realizados na frequência de 28 e 42 dias para 

os cultivares Crioula e CUF - 101 respectivamente. Esses va

lores indicam que as cultivares reagiram em niveis diferen

tes ao atraso no corte, sugerindo que a cultivar CUF - 101 

talvez fosse mais sensivel aos cortes tardios e que o som

breamento na base da touceira, que aconteceu. interferiu 

mais significativamente sobre o perfilhamento basal da cul

tivar CUF - 101 do que na Crioula. 

Observou-se também no presente trabalho, 

segundo os dados da Tabela 2. que houve acréscimo de 17% e 

11% no peso de perfilhos par os cortes aos 28 e 35 dias em 

relação ao corte aos 42 dias, para a média dos dois 

cultivares. Observou-se que as plantas submetidas aos cortes 

aos 42 dias tiveram amarelecimenlo e perda de folhas e houve 

inclusive dobramento das hastes mais velhas sobre a base da 

louceira, principalmente da cultivar Crioula. 

LEACH (1969) trabalhando com cultivares Hunter 

River, Totana e Rhizoma, obteve decréscimo uniforme de 25% 

no peso de perfilhos e raizes quando três dias antes do cor

le as plantas foram sombreadas. Este autor notou diferença 

significativa entre as cultivares. quando submetidas a esse 

tr a tamento i ndi cando que esse f ator pode ter contr i bui do 

para determinar a diferença observada no comportamento dos 

cultivares Crioula e CUF - 101. do presente trabalho. 

A proporção de perfi lhos que cresceram após o 

corte diferiram para os cultivares utilizados, e LEACH 

(1969) justifica esses resultados baseando-se na duração de 
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cada ma~uridade dos perfilhos basais no momen~o do cor~e ou 

possivelmen~e a~é o padrão de produção de perfilhos basais. 

ineren~es à plan~a. 

Muitos au~ores explicam a redução do s~and de 

alfafais através do emprego de cor~es frequen~es em condi-

ções de clima ~emperado (NELSON. 1925; GRABER 9t a~ii, 1927; 

HILDEBRAND & HARRISON. 1939; WEIR et aLii. 1960). Trabalhos 

de ROBINSON & MASSENGALE (1968) e OSSOM et aLii (1984) não 

confirmaram es~a hipó~ese. OSSOM et a~ii (1984) ob~iveram 

a~ravés de cor~es efe~uados a in~ervalos de 28, 35. 42 e 49 

dias. variação de 102 a 117 coroas z de pl antas por m demos-

trando que cor~es mais frequen~es não implicam necessaria-

mente em degradação do s~and. Esses fa~os comprovam a neces-

sidade de pesquisas em regiões climáticas tropicais ou sub-

tropicais onde as tempera~uras mais elevadas podem provocar 

diferenças morfogênicas e fisiológicas na plan~a que permi-

tem alterações significa~ivas nos padrões es~abelecidos para 

o manejo da alfafa em condições ~emperadas. Além desse fato 

deve-se considerar ainda que as cul~ivares nas dormen~es de 

alfafa cul~ivadas nos ~rópicos podem apresentar sensibilida-

de mui~o diferente com relação a sombreamen~o e frequência 

de cor~es como indicam os resul~ados apresen~ados nas Tabela 

2 e 3. Assim, na Tabela 3 observa-se que a cul~ivar 

CUF 101 apresen~ou maior número de perfilhos do que a 

cul ti var Cr i oul a em todas as f r equênci as de cor ~e, o mesmo 

podendo ser afirmado para o peso dos perfilhos (Tabela 2) 

onae somen~e para a frequenc~a de cor~e de 35 dias os dois 
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cul~ivares apresen~aram compor~amen~o semelhan~e. Os ~raba-

lhos de TYSDALL & KIESSELBACH (1939), LEACH (1969), VERONESI 

et aLii (1981) e SLARKE & MASON (1987) demons~ram que dire

renças signirica~i vas en~re cul ~i vares quan~o a respos~a à 

rrequência en~re cor~es se deveram ao ciclo de desenvolvi

men~o a graus de dormência das plan~as. Esse ra~o sugere que 

condiçBes climá~icas são de extrema impor~ância para de~er

minar as carac~eris~icas produ~ivas dos cul~ivares. 

LOWE et aLii (1985) já demons~raram que a cul

~ivar CUF - 101 apresen~a 10% de superioridade em relação ao 

peso de perrilhos quando comparada às seguin~es cul ~i vares 

que apresen~avam direren~es níveis de dormência: Condura 73, 

Pioneer 581, Hun~er River, DK 183 e Ma~ador. Os resul~ados 

do presen~e ~rabalho bem como o de OLIVEIRA (1986) conduzido 

sob idên~icas condiçêSes climá~icas indicam que a cul~ivar 

CUF 1 01 ~em car ac~er i s~i cas pr odu~i vas que podem ser 

exploradas sob as condiçBes de Brasil Cen~ral. 

Trabalhos de CHATTERTON et aL i i (1974, 1977) 

iden~iricaram direrenças na produção e ~olerância ao cor~e 

em 144 genó~ipos de alrara, onde os clones de al~o 

rendimen~o ~iveram concen~raçêSs superiores de carboidra~os 

solúveis, amido, r6sroro inorgânico e ion amónio em várias 

par~es das plan~as. As que sobreviveram ao cor~e rrequen~e, 

denomi nadas ~oleran~es, geralment.e ~inham concen~raçCSes 

superiores desses element.os, demonst.rado a hipó~ese de que 

direrenças bioquimicas e fisiológicas ent.re as cul~ivares 

possam ser import.an~es. 
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Os dados de li lerat.ura são cont.radi lórios em 

relação aos efeilos de allura de corle ou niveis de 

desfolhação sobre a produção de alfafa. 

Tr abal ho r eal i zado por ZI MMER e t a 1. i i ( 1 982) 

no Rio Grande do Sul em condiçBes de lemperalura média anual 

de 19°C com a cullivar Crioula observaram maiores produç~es 

de mat.éria seca e porcenlagens de prot.eina brula quando as 

plant.as foram colhidas a 4 cm de aI t.ura do que a 8 cm. 

Nest.as condi çBes • obt.eve-se 2.54 t. MS ha -~ cor t.e -~ e 2.19 t. 

-~ MS ha e t.eores de prot.eina brut.a de 24.1% e 25.1% para as 

duas alt.uras. respect.ivamenle. Por out.ro lado, JACQUES et 

al.ii (1974) obt.iveram maiores produç~es de maléria seca, em 

casa de veget.ação. com cort.es realizados a 7,5 cm do que 

cort.es a 2,5 cm de aI t.ura. A diferença nos valores de 

produção de mat.éria seca ent.re cort.es. diminuiu ent.re as 

alt.uras de cort.es est.udadas quando as plant.as se encont.raram 

em est.ádios mais avançados de desenvolvi ment.o. 

Out.ro lrabalho de JACQUES (1976), o campo. não 

most.rou diferença significat.iva ent.re os corles a 4 e a 8 cm 

acima da coroa. embora o cort.e mais allo most.rasse alguma 

vanlagem em produção de mat.éria seca. 

o present.e exper i menlo lest.ou di ferent.es i n-

lensidades de corle ao invés de alt.uras de cort.e, embora se 

possa concluir que at.ravés dos dados nas Tabelas 4 e 5 os 

result.ados desse experiment.o são concordanles com JACQUES et 

al.ii (1974) e JACQUES (1982), 
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A~ravés desses dados observa-se as maiores 

produções em ~ermos de peso e número de perfilhos sejam 

observadas para o cor~e realizado a 7 cm da coroa. O cor~e 

realizado ren~e ao sol o mos~rou-se desfavorável para ~odos 

os parâme~ros avaliados, o que pode indicar a impor~ância da 

presença da área foliar remanescen~e após o cor~e para 

acelerar o ri~mo de crescimen~o da nova rebrota. 

Os trabalhos de ZIMMER et aLii (1982) e JAC-

QUES et aLii (1974), de certo modo confirmam os resultados 

obtidos nesse experimento que demonstrou resposta posi ~i va 

ao manejo (desfolhação) somente nos meses onde o ri ~mo de 

crescimen~o é acelerado. Nesse periodo de crescimento rápi

do, carac~erizado pelos meses de ou~ubro a março, observa-se 

que a desfolhação mais leve (I) demons~rou sempre os 

mel hor es r esul ~ados quando se anal i sa o peso e númer o de 

perfilhos independen~emen~e de corte. 

LANGER & STE1NKE (1965) obtiveram na Nova Ze-

lândia relação linear en~re produção e área foliar remanes

cen~e após o corte, de acordo com a equação de regressão 

y = -0.0592 + 0.0061 x onde y = produção (g) e x = área 

foliar por planta. 

Trabalhos realizados em condições de inverno 

da região norte dos Estados Unidos por SMITH & NELSON (1967) 

obtiveram maiores produções de ma~éria seca com a cul~ivar 

Vernal, quando cor~ada a 2,5 cm do que a 5,6 cm acima da su-

perficie do solo. Também. VANR1PER & OWEN (1964) trabalhando 

com a mesma cul~ivar encontraram me~ores valores de produção 
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de ma~éria seca com o cor~e a 5 cm do que a 12.5 cm em dois 

anos de experi ment.o. Resul ~ados semel han~es foram ob~idos 

por URRICARIET et aL i i (1984) e GERVAIS & GIRARD (1987) em 

clima ~emperado. 

Provavelmen~e os ~rabalhos conduzidos em clima 

~emperado não apon~am vant.agens significat.ivas para o cort.e 

mais al~o onde a área foliar remanescent.e dos perfilhos 

basais é conservada porque esses cort.es são efe~uados a 

i n~er valos mai s longos e o ni vel de br ot.ação basal dos 

cult.ivares dorment.es é reduzido. 

LEACH (1968). t.rabalhando com a cult.ivar Hun

t.er River ob~eve 10 perfilhos em média quando as plant.as 

foram cort.adas ren~e ao solo. sendo que esse número variou 

de 6 perfilhos com plant.as cort.adas no es~ágio veget.at.ivo a 

15 perfilhos quando o cort.e foi feit.o no final do floresci

ment.o. O cort.e fei~o a 8 cm result.ou em 30 perfilhos em mé

di a e o cor t.e que sof r eu r et.i r ada de f 01 has dos per f i lhos 

basais remanescen~es após o cort.e most.rou redução significa

t.iva no número de perfilhos que variou en~re 20 e 24 

perfilhos. 

Comparando-se os graus de desfolhação I e 11 

da Tabela 5 com os dados de LEACH (1968) observa-se que 

exis~e concordância en~re os resul~ados obt.idos nos dois ex

perimen~os. e embora para o parâmet.ro número de perfilhos da 

cult.ivar Crioula não lenha sido observada diferença signifi

cat.iva ent.re a presença ou não da área foliar dos perfilhos 

basais, a lendência anlerior se mant.eve. 
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LANGER & STEINKE (1965) concluiram que a ~axa 

de rebro~a da alfafa após o cor~e dependeu principalmen~e da 

área foliar remanescen~e e em menor e:xt.ensão do peso de 

raizes. LEACH (1969, 1970 e 1971) a~ribuiu e:xt.rema 

impor~ãncia à área foliar dos perfilhos basais para explicar 

a velocidade do crescimen~o da rebro~a após a colhei~a. 

HODGKINSON et aLii (1972) efe~uaram cortes de 

intensidades diferen~es em plan~as do cul~ivar Hun~er River 

e ob~iveram 17.6% a mais para as plan~as cuja área foliar 

dos perfilhos basais remanescentes foi mantida após o cor~e. 

Observa-se que a cul~ivar CUF - 101 apresentou 

superioridade significativa sobre a cul~ivar Crioula com re

lação ao peso de perfilhos por vaso e número de perfilhos. 

Essas diferenças são bem definidas quando os cort.es foram 

efet.uados a~ravés de desfolhação leve (grau I). porém. quan

do foram submetidas aos cortes mais severos. não se observou 

diferenças en~re essas duas cul~ivares de alfafa. Concluiu

-se que a CUF - 101 ~em maior potencial de produtividade em 

r el ação à cul ~i var Cr i oul a se as exi gênci as f' i si 01 ógi cas da 

cul~ivar CUF - 101 f'oram a~endidas quanto à f'requência e se

veridade dos cortes. Nesse caso. cortes a cada 28 dias e a 

7 cm de altura. preservando a área f'oliar dos perf'ilhos 

basais, of'erecem condiçBes para a cul~ivar CUF - 101 superar 

em produtividade a cul~ivar Crioula. 

Os dados de LEACH (1968) e HODGKINSON et aLii 

(1972) são confirmados pelos resul~ados obtidos no presen~e 

trabalho, onde a avaliação compara~i va entre os graus de 
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desfolhação I e II mostrou respectivamente para as cultiva

res Crioula e CUF - 101 diferenças de 13% e 19% em peso de 

perfilhas basais (Tabela 4)~ 5% e 14% em número de perfilhas 

basais (Tabela 5) ~ 13.7% e 14.2% em número de perfilhos 

aéreos (Tabela 5). 

Segundo o quadro de análise da variância (Qua

dros 1 a 4. Apêndice) não houve efeito significativo da in

teração entre frequência de corte e grau de desfolhação para 

os parâmetros número e peso de perfilhas no experimento em 

questão. Entretanto, muitos autores têm obtido resultados 

significativos desta interação. Assim. SMITTH & NELSON (1967) 

obtiveram aumento em 35% na produção de matéria seca quando 

as plantas foram cortadas a 18,2 cm com intervalo de 30 dias 

durante a estação de crescimento em relação aos cortes a 

2,8 cm e 7.5 cm. Quando a frequência de corte foi de 50 

dias. o aumento na produção de matéria seca foi de 29% com o 

corte efetuado a 15.2 em relação ao corte a 2,8 cm. LANGER & 

STEINKE (1955) mostraram dados de maiores produções para 

plantas cortadas a 12,5 cm em comparação a 2,5 cm com inter

valo de 21 dias entre cortes, mas, os corte mais baixos 

foram mais produtivos quando o intervalo entre cortes foi de 

42 dias. As plantas cortadas a cada 21 dias na al tura de 

2.5 cm em per iodos sucessi vos ti ver am taxas r eduzi das de 

crescimento. 

Os resultados indicam que os perfilhas aéreos 

teriam pouca importância como component.es de produção, uma 

vez que apar ec em um n úmer o bas t. an t. e l nf er l or ao dos per f i -
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lhos basais (Tabela 6), com peso ao redor de 0,1 a 0,3 g em 

média. Esse :fato comprova que os per:filhos basais são os 

componentes determinantes de produção o que também :foi com

provado por LEACH (1970). Esse autor estudando em al:fa:fais, 

a origem dos per:filhos após o corte, obteve que 90% da 

pr odução de ma tér i a seca poder i a ser a tr i bui da a per:f i 1 hos 

que iniciaram crescimento na coroa ou até 2 cm acima dela. 

5.2. Distribuiçao EstacionaI do Perfilhamento 

HODGKINSON (1969) demonstrou que temperatura e 

:fotoperiodo são os :fatores climáticos responsáveis por di:fe

renças signi:ficativas na produtividade da al:fa:fa. Os resul

tados desse experimento (Figuras 2 a 13) demonstram que o 

manejo da des:folhação apresentou di:ferenças signi:ficati vas 

quando a temperatura do ar e o f'otoperiodo aumentavam, a 

partir de outubro e novembro. Durante o inverno (julho a ou

tubro) quando as temperaturas se mantiveram mais baixas, as 

cul ti vares de al:faf'a estudadas não reagiram ao manejo de 

corte. Após o inicio do periodo de temperaturas mais eleva

das. como as de dezembro, que se situaram ao redor de 24°C. 

houve reação signi:ficativa das cultivares quanto à produção 

de matéria seca e per:filhamento. Esses resultados concordam 

com os de LEACH (1978) que determinou a temperatura de 25°C 

como sendo a ideal para o desenvolvimento desta cultura. 

Nas Figuras 2, 6 e 10 observa-se que as duas 

cul ti vares so:freram incremento de produção deter mi nadO 
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provavelment.e. por condições cl i mát.i cas. MARTEN (1970) 

encont.rou que plant.as de alrara sob t.emperat.uras alt.as 

apresent.avam int.ern6dios mais curt.os cont.ribuindo a uma 

maior porcent.agem de rolhas. Isso pode explicar os aument.os 

de peso dos perrilhos nas épocas mais quent.es do ano. 

Observa-se. cont.udo. que a cult.ivar CUP - 101 respondeu mais 

acent.uadament.e ao clima do que a cult.ivar Crioula. Os 

acréscimos roram de 9.5 g e 7.1 9 por vaso, média das t.rês 

frequências, para as cult.ivares CUP - 101 e Crioula, respec-

t.ivament.e. ° ° do 4- para o 5- cort.e no periodo. Est.es dados re-

rlet.em os obt.idos por LEACH (1971) com cult.ivares Tot.ana e 

Rhizoma cult.ivados em casa de veget.ação. A cult.ivar Tot.ana 

roi mais responsiva aos aument.os de t.emperat.ura apresent.an-

do um número maior de perrilhos mais pesados na rebrot.a. Es-

t.e aut.or expli ca esses resul t.ados at.ravés da adapt.ação das 

cul ti vares. uma vez que a cul t.i var Tot.ana foi adapt.ada ao 

clima medit.errâneo, mais quent.e, e a cult.ivar Rhizoma adap-

t.ada ao clima rrio. 

A t.emperat.ura mais elevada parece agir sobre o 

cresciment.o das plant.as at.ravés do aument.o da área roliar do 

per f i 1 ho basal como i dent.i r i cou LEACH ( 1 971) . Esse aut.or 

det.erminou que a plant.a respondeu com aument.o da área roliar 

dos perrilhos basais em 22% quando a temperat.ura aument.ou de 

5 27°C. 1 para O peso dos perrilhos, ent.ret.ant.o, tiveram 

aument.os signiricat.ivos quando a t.emperat.ura variou de 15 a 

21°C demonst.rando a import.ância das variaçêíes ambient.ais so-

bre a produt.iv~dade da plant.a. Esse fat.o poderia explicar os 
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resultados apresentados nas Figuras 3, 5, 7, 9, 11 e 13, que 

indicam que as plantas cortadas sob grau I de desí~olhação 

tiveram os maiores acréscimos no número e peso de perfilhos 

quando submetidas aos cortes do dia 10 de novembro de 1988 

para as frequências de corte 28 e 42 dias e 17 de novembro 

de 1988 para o corte a cada 35 dias. Nestes periodos de COr-

te. a temperatura foi significativamente mais elevada em 

relação às épocas de crescimento que antecederam a estes 

períodos. 

Dur ante o per 1 odo de "i nver no" as pl antas não 

responderam aos diferentes graus de desfolhação como ocorreu 

no per10do de julho a setembro de 1988. Com o aumento da área 

foliar concomitante à elevação de temperatura CLEACH, 1971), 

o aumento na porcentagem de folhas CMARTEN, 1970) e o incre-

mento na capacidade fotossintética das folhas remanescentes 

nos perfilhos basais após o corte CHOOOKINSON. 1972) as 

plan.tas quando submetidas à desfolhação leve devem estar 

mais preparadas às condiçêSes ambientais para responder com 

crescimento e produção. 

, 
5.3. Epoca de Emergência dos Perfilhos 

Os trabalhos de LEACH C1958, 1959 e 1970) são 

concor dantes em r el ação ao f a to de que o per f i 1 hamento da 

alfafa é determinado pelos perfilhos nascidos até 10 a 15 

dias após o corte. Os resultados obtidos no presente 

experiment.o apresent.ados nas Tabelas 7. 8 e 9, coní'irmam 
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esses resultados para as cultivares Crioula e CUF 101 

submetidas às condições climáticas de Piracicaba - SP. 

Nota-se através destas Tabelas que o estabele

cimento da nova população de perrilhos roi praticamente 

completo até o 14~ dia da rebrota independentemente dos 

tratamentos. 

Todos os tratamentos impostos por LEACH (1968) 

e por SKR2YNIARZ (1981) às plantas de alrai'a resul taram em 

perrilhamento concentrado logo após o corte. com pouca 

variação após o 14~ dia da rebrota. Os resultados de LEACH 

(1968) roram obtidos em plantas cortadas no estágio de rlo

rescimento total e com corte alto. Observando-se as Tabelas 

7, 8, 9 e comparando-se os dados têm-se que a rrequência de 

corte de 35 dias roi a que apresentou a maior porcentagem de 

perrilhos nascidos na primeira semana após o corte. A me

nor porcentagem relativa de perrilhos nascidos precocemente 

roi na rrequência de 42 dias. O sombreamento da base das 

plantas deve ter sido causador desse resultado. 

Os dados apresentados na Tabel a 11 mostr am 

que, assim como em LEACH (1968), a área roliar nos perrilhos 

basais após o corte. presente sob o grau de desrolhação I 

possa ser responsável pelo maior perrilhamento da 1~ semana 

após o corte. 

LEACH (1968) observou que a porcentagem dos 

perrilhos rinais existentes no 7~ dia após o corte aumentou 

de 40% para 68% quando os cortes roram efetuados no estágio 

vegetat~vo ou no rlorescimento, respectivamente. O percen-
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Lual de 68% de per~iIhos basais enconLrado por LEACH (1968) 

pode ser compar ado aos valor es obt.i dos par a as ~ r equênci as 

28 e 35 dias. como se veri~ica nas Tabelas 7 e 8, do 

experimenLo em discussão. 

LEACH (1968) observou ainda que, em média, as 

maiores Laxas de crescimenLo dos per~ilhos, considerando in-

Lensidades de corLes semelhant.es ao presenLe Lrabalho .fo-

-1 -1 
ram de 4,22 cm semana . per.filhe na primeira semana após o 

cort.e, 
-1 -1 o cai nde ai. 65 cm semana . per.f i 1 ho após o 14- di a 

da rebrot.a. Ent.ret.ant.o. a Laxa de cresciment.o dos per.filhos 

aumenLou para 6.56 
-1 -1 

cm semana . per.filho • durant.e a 1:: 

semana da rebroLa após o cort.e. quando as plant.as 

apresent.avam área ~oliar remanescenLe. Isso indica que a 

reposição do perfilhament.o foi mais rápida para as plant.as 

submeLidas à int.ensidade de cort.e mais leve. LEACH (1970) 

det.erminou que a velocidade de rebrot.a inicial .foi melhorada 

pelo rápido desenvolvimenLo da super~icie ~ot.ossinLét.ica e 

HODGKINSON (1973) obt.eve rejuvenesciment.o das ~olhas basais 

com sua exposição ao sol após o cort.e das hast.es mais 

velhas. Esses dois ~at.os podem explicar o apareciment.o dos 

maiores per.filhos e em maior número. nas plant.as submet.idas 

ao grau de des.folhação I, comparado aos demais. 

LEACH ( 1 968) det.er mi nou que após a pr i mei r a 

semana e HODGKINSON (1973), após o 10~ dia da rebroLa, que 

houve declínio na Laxa de cresciment.o dos per.filhos. Assim. 

os maiores perfilhos nascidos logo após o corLa inibem o 

crescimenLo dos menores C LEACH , 1968) . Ver~fica-se nas 



92. 

Tabelas 7, 8 e 9, que o número de perrilhos para a cul~ivar 

CUF - 101 decresceu 46,2 unidades percen~uais quando se com-

para o perrilhamen~o da 1~ com a 2~ semana. Os decréscimos 

no perrilhamen~o roram mais acen~uados após a 2~ semana, a~é 

que os perrilhos basais iniciaram o crescimen~o an~es do no-

vo cor~e. 

Quan~o ao peso de perrilhos. LEACH C 1 968) 

ob~eve os perrilhos mais pesados nascidos nos primeiros se~e 

dias após o cor~e. sendo os valores médios ob~idos. no cor~e 

aos 28 dias, 0.70 9 MS 
-1 

perrilho ~ 0.32 9 MS 
-1 

perrilho ~ 

-1 
0.09 9 MS perrilho para os perrilhos que nasceram a~é 7, 

14 e 21 di as apÓs o cor ~e, r espec~i vamen~e. o que pode-se 

comparar aos dados da Tabela 10. onde ~ambém observa-se uma 

concen~ração do nascimen~o de perrilhos de maior peso nas 

duas primeiras semanas e que os pesos dos perrilhos nascidos 

apÓs o 14~ dia não al~eraram o peso rinal das plan~as. 

LEACH (1971) observou que o erei~o de ~empera-

~uras elevadas sobre as cul~ivares To~ana e Rhizoma somen~e 

roi signirica~ivo sobre o peso dos perrilhos nascidos a~é 14 

dias após o cor~e, enquan~o que os perfilhos nascidos após a 

2~ semana não roram are~ados por essa variável climá~ica. 

Esse fa~o permi~e concluir que o nlvel do perfilhamen~o ini-

clal ~em inrluência derinida sobre a produção final da alfa-

fa quando se considera o ereito de ~empera~ura sobre o cres-

cimen~o da plan~a. 

Concomi~an~e ao rápido desenvolvimento dos 

perfilhos, LEACH (1970) observou leve decresc~mo no peso de 



93. 

r ai zes entr e o di a do cor te a t.é o 14::' di a. A par ti r desse 

moment.o det.erminou-se que a t.endência de decréscimo no peso 

das raizes foi revertida aument.ando para quase o dobro por 

volt.a do 28~ dia após o cort.e. HODGKINSON (1969) estudando a 

utilização dos compost.os orgânicos das raizes de alfafa du

rant.e a rebrot.a com uso do 14C encont.rou que o período máxi

mo de ut.ilização dos compost.os ocorreu nos primeiros 20 dias 

após o corte quando as plantas est.avam expost.as à luz. e por 

30 dias quando as plant.as eram mant.idas no escuro. Já no 6::' 

dia após o cort.e. este autor ident.ificou t.ranslocação de 29% 

de fot.ossintet.izados dos novos perfilhos para as raizes. de

clinando para 13% quando a plant.a tinha cerca de 14 dias de 

rebrota e. desse período em diante. não houve variação no 

nivel de translocação. até o 40~ dia. COSTA et aLii (1987) 

obtiveram decréscimo no t.eor de glicídios não-est.ruturais do 

sist.ema radicular at.é o 14::'. Após esse período. como 

observou LEACH (1970). houve reversão da curva decrescent.e 

dos carboidratos não-est.rut.urais. atingindo a completa repo

sição ao 28~ dia sob as condiç~es de cresciment.o observadas 

durant.e t.odo o ano. excet.o para o inverno. Nesse período era 

necessário entre 35-40 dias de rebrot.a para a planta recupe

rar. complet.amente. os niveis de carboidrat.os não-estrut.u

rais. 

Os trabalhos de LEACH (1970) • HOCGKINSON 

(1969) e COSTA et ai. i i (1987) permi tem afirmar que o corte 

realizado no present.e experiment.o. sob frequência de 28 

dias. deve ~er proporcionado às plan~as condições para com-
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pl et.a reposi ção dos compost.os orgâni cos do si st.ema radi cu

cular, principalment.e nas condiçBes de luminosidade e t.empe

rat.ura elevadas que ocorreram no t.rabalho em discussão. O 

cort.e frequent.e, a cada 28 dias, permit.iu as maiores 

produt.i vi dades de mat.ér i a seca em relação aos cort.es 

efet.uados a 35 e 42 dias. 

Na prát.ica, alguns aut.ores CLOWE et aLii, 

1985; HADDAD, 1987) sugerem que o corte da alfafa pode ser 

feit.o quando aparece a brot.ação visível próxima a coroa, 

dur ant.e o ci cl o da r ebr ota. Obser vações sobr e a exi stênci a 

dessa brot.ação foram feit.as por NELSON & SMITH (1968) que 

encont.raram novos perfi lhos localizados nos nós mais baixos 

dos per f ilhas mai s vel hos • ou a par t.i r da cor oa, quando as 

plant.as adultas est.avam no inicio do floresciment.o. 

Os dados do present.e t.rabalho most.ram que as 

plantas mesmo florescendo algumas vezes, já aos 15 a 20 dias 

após o cort.e, não apresentavam ainda os perfilhas basais 

formados. indicando que a det.erminação da época do corte 

pelo i ni ci o do flor esci ment.o ou i ni ci o da r ebr ota basi lar 

não são coi nci dent.es. Por ém. se aos 20 di as as pl ant.as já 

est.ão com sua capacidade est.abilizada de reposição dos car

boidrat.os das raizes e já não ocorre alt.eração na produção 

dos perfilhas, levanta-se a hipót.ese de que o int.ervalo en

t.r e os cor t.es possa ser r eduzi do par a menos de 28 di as , o 

que implicaria cert.ament.e em mat.erial de qualidade nut.rit.iva 

superior sem reduzir a produt.ividade da plant.a. Out.ros t.ra

balhos de pesquisa seriam necessar~os para det.ernu nar o 
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efeito da frequência de corte menor do que 28 dias, princi

palmente. durante o "periodo de verão", sobre a persistência 

do "stand" das cultivares estudadas. 
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13. CONCLUSÕES 

[)e acordo com os resul t.ados obt.idos pode-se 

concl ui r que: 

Exi st.e possi bi 1 i dade de obt.enção de al t.os ni vei s de 

produção em plant.as de alzaza com redução do int.ervalo 

ent.re cort.es para 28 dias. em condições t.ropicais. 

~ de zundament.al import.ância o cort.e a 7 cm das plan

t.as para a exploração da capacidade zot.ossint.ét.ica da 

área zoliar remanescent.e. ou ainda. dos novos perfi

lhos que podem já est.ar em at.ividade de fot.oassimila

ção. 

As condições climát.icas de elevada t.emperat.ura e lumi

nosidade do verão t.ropical podem t.er det.erminado as 

dizerenças na produção de perziIhos submet.idos aos 

diversos t.rat.ament.os. 

Conzirmam-se os result.ados de pesquisas ant.eriores 

ezet.uadas sob as mesmas condições desse t.rabalho at.ra-

vês do excelent.e desempenho da cult.ivar CUF - 101 em 
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relação à sua capacidade de perfilhamen~o, o que con

fere a essa cul~ivar maior plas~icidade, no sen~ido de 

recuperar falhas no "s~and" por ocasião do es~abeleci

men~o. 

Deve-se ~er cuidado na escolha dos parãmet.ros para 

de~er mi nação do mel hor momen~o de cor ~e, uma vez que 

exis~em profundas al~eraçe5es fisiol 6gi cas, no 

crescimen~o e desenvolviment.o das plant.as. conforme as 

condiçe5es climá~icas. O manejo da al~ura e frequência 

de cor~e ~em impor~ância mui~o acen~uada duran~e o 

"periodo do verão" quando o efeit.o do cort.e alt.o e a 

preservação dos perfilhos basais provocam resul t.ados 

posit.ivos sobre a produt.ividade das plan~as. 

São necessárias pesquisas por um periodo mais longo 

de t.empo objet.ivando ident.if'icar possiveis problemas 

na persist.ência de alf'af'ais subme~idos a cor~es na 

f'requência de 28 dias, e ainda. f'requencias maiores do 

que essa. para que se conf'irmem os dados de boas 

produçe5es em int.ervalos cur~os de ~empo, a fim de se 

ob~er ma~erial volumoso de melhor qualidade. 
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Tabela 1 - Dados meteorológicos ocorridos na Escola Superior 

de Agr i cul t~ tlr a "Lui z de Quei r oz ", em Pi r aci caba, 

São Paulo. no periodo de março de 1988 a março de 

1989. 

TEMPERATURA 
INSOLAÇÃO RADIAÇÃO PRECIPIT. 

MESES 
Ml::DIA GLOBAL NORMAL 

MIN.oC MÁX. °c Ch/d:-1-) Ccal -2 -1-cm d. ) mm 

março/88 18.6 33.9 8.2 385 194.3 

abril/88 17.2 2S.6 5.9 300 140. O 

maio/SS 14. O 26.4 5.6 262 104.3 

junho/88 9.2 23.6 7.2 267 26.8 

julho/8S 7.1 23.4 8.2 310 0.0 

agost.o/SS 10.0 28.6 9.6 358 0.0 

setembro/SS 14.3 30.7 7.7 344 04.1 

out.ubro/SS 15.3 2S.6 6.0 341 196.9 

novembro/SS 15.9 29.1 8.0 408 86.0 

dezembro/8S 17.9 30.1 7.1 36S 200.4 

janeiro/89 19. O 29.S 5.6 3S5 370.8 

fevereiro/S9 19.6 29.9 5.6 373 298.3 

março/89 18.5 24.6 6.9 378 99.0 
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Tabela 2 - Dados elimá~ieas médios dos períodos en~re eor~es 

das frequêneias 28. 35 e 42 dias. 

FREQUE:NCIA PERlODOS Pp~ RADIAÇÃO INSOLAÇÃO TEMP. 

(DIAS) EM CORTES (.mm) GLOBAL- (h/d~ 1) °c 

28 23.06 a 20.07 0.5 282.2 7.80 16.4 
21.07 a 17.08 0.0 348.4 9.06 16.5 
18.08 a 14.09 2.7 370.7 9.37 21.5 
15.09 a 12.10 5.7 329.5 5.59 24.5 
13.10 a 09.11 194. O 362.0 5.28 20.9 
10.11 a 07.12 83.5 401.7 8.42 23.0 
08.12 a 04.01 257.4 345.4 6.13 24.2 
05.01 a 01.02 313.8 404.2 7.03 26.6 
02.02 a 01.03 203.4 371.0 5.60 24.5 

35 23.05 a 04.08 0.5 283.6 7.9 19.0 
05.08 a 06.09 0.0 370.4 8.8 18.7 
07.09 a 12.10 51. 8 353.0 7.9 . 23.8 
13.10 a 16.11 171.6 363.7 5.9 21. 7 
17.11 a 21.12 148.8 404.2 9.1 23.4 
22.12 a 25.01 445.7 341.2 4.5 24.1 
26.01 a 02.03 340.3 409.2 6.7 26.2 

42 23.06 a 17.08 0.0 337.5 8.7 17.1 
19.08 a 28.09 4.1 395.2 8.3 21. 4 
29.09 a 09.11 200.5 329.8 6.3 20.7 
10.11 a 21.12 164.5 398.0 8.3 23.2 
22.12 a 01.02 489.9 369.2 5.2 25.0 
02.02 a 15.03 337.1 379.0 6.1 24.7 

.-
CeaI -z -1 em d. ) 
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Tabela 3 - Variação semanal no número de perfilhas aéreos e 

basais em plantas de alfafa submetidas à frequên

cia de corte de 28 dias nos graus de desfolhação 

I. II e 111. para as cultivares Crioula e 

CUF - 101 (média de 3 repetiçBes). 

DATA DE 
COLETA 

30/06/88 

07/07/88 

14/07/88 

21/07/88 

PERFI LHOS 

Aéreos 
Basais 

Aéreos 
Basais 

Aéreos 
Basais 

Aéreos 
Basais 

28/07/88 Aéreos 
Basais 

04/08/88 Aéreos 
Basais 

11/08/88 Aéreos 
Basais 

18/08/88 Aéreos 
Basais 

25/08/88 Aéreos 
Basais 

02/09/88 Aéreos 
Basais 

08/09/88 Aéreos 
Basais 

15/09/88 Aéreos 
Basais 

22/09/88 Aéreos 
Basais 

29/09/88 Aéreos 
Basais 

CRIOULA 
I II 

6.30 4.00 
12.60 18.00 

3.33 3.33 
7.60 8.60 

5.30 4.3 
2.00 1.6 

3.6 3.0 
6.6 6.0 

5.30 3.6 
15.60 16.3 

3.6 3.6 
6.6 8.3 

4.00 4.6 
2.30 2.0 

3.0 3.3 
6.0 4.0 

2.30 1.6 
17.60 18.3 

5.3 3.6 
8.6 8.6 

1. 60 2. O 
1. 00 1. 6 

1.3 0.0 
3.6 4.0 

4.00 3.6 
23.30 32.6 

3.6 3.3 
14. O 10. O 

III 

0.33 
16.00 

2.6 
13.3 

4.30 
2.00 

3.3 
5.6 

0.0 
18.6 

3.0 
8.6 

2.0 
2.0 

4.6 
2.6 

0.6 
20.0 

3.3 
11.3 

2.60 
0.30 

0.6 
3.0 

0.0 
32.6 

1.3 
9.0 

CUF-101 
I II 

9.30 10.00 
14.30 11.00 

6.3 3.3 
9.0 4.6 

3.6 4.0 
2. O 1.6 

3.6 0.0 
8.6 5.6 

5.0 
17.3 

4.0 
7.0 

3.3 
1.3 

3.0 
6.0 

4.6 
20.0 

6.0 
10.3 

1.6 
0.6 

1. O 
5.0 

4.6 
32.6 

4.0 
16.3 

3.3 
17.6 

4.3 
6.0 

4.6 
2.6 

1.6 
4.6 

2.0 
19. O 

3.6 
7.3 

1.6 
1.3 

1.3 
4.0 

4.0 
25.0 

3.0 
13.0 

III 

6.00 
11.00 

0.6 
11. 3 

2.3 
2.0 

4.3 
5.0 

0.0 
17.3 

0.6 
8.6 

3.3 
0.6 

4.3 
4.0 

0.0 
18.6 

1.6 
9.0 

0.6 
0.0 

0.6 
2.6 

0.6 
23.6 

2.6 
9.0 
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Tabela 3 - Cont.inuação. 

DATA DE PERFI LHOS 
CRIOULA CUF-l01 

COLETA I II III I II III 

06/10/88 Aéreos 4.0 2.0 2.6 3.0 2.6 3.0 
Basais 2.3 1.0 1.0 2.3 1.6 0.6 

13/10/88 Aéreos 0.3 0.6 0.6 0.3 0.6 0.6 
Basais 2.6 2.6 2.0 4.0 3.3 3.0 

20/10/88 Aéreos 3.6 2.0 0.6 3.0 3.3 1.0 
Basais 24.3 31.0 30.6 30.6 29.0 24.3 

27/10/88 Aéreos 4.0 3.3 3.6 4.3 3.6 3.0 
Basais 14.6 10.6 10.3 16.3 13.0 9.3 

03/11/88 Aéreos 2.3 1.6 1.3 3.6 3.3 2.6 
Basais 1.6 1.3 0.3 1.0 1.3 1.6 

10/11/88 Aéreos 0.6 0.3 0.6 0.3 1.0 0.0 
Basais 3.3 3.0 2.6 4.3 4.3 1.6 

17/11/88 Aéreos 3.6 4.6 3.6 4.0 4.3 4.0 
Basais 72.6 97.6 58.0 95.3 68.0 55.3 

24/11/88 Aéreos 3.0 3.6 3.6 4.0 4.0 3.3 
Basais 17.3 15.3 13. O 17.6 15.3 12.3 

01/12/88 Aéreos 2.0 3.0 1.6 3.0 3.3 3.0 
Basais 1.0 0.3 0.6 0.6 1.0 0.3 

08/12/88 Aéreos 0.0 0.0 0.6 0.3 0.3 0.0 
Basais 5.0 3.0 3.0 5.3 3.0 3.0 

15/12/88 Aéreos 3.6 4.3 0.3 3.6 4.6 0.3 
Basais 76.3 78.3 65.0 97.0 86.6 73.3 

22/12/88 Aéreos 3.3 3.0 1.3 2.6 3.6 2.3 
Basais 17.0 16.0 15.3 19. O 17.6 19. O 

29/12/88 Aéreos 0.6 0.0 0.6 2.6 1.0 1.3 
Basais 0.6 0.6 0.3 0.0 1.0 1.0 

05/01/89 Aéreos 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 
Basais 4.0 3.0 2.3 4.6 5.0 2.6 

12/01/89 Aéreos 2.0 2.6 0.3 0.6 2.3 0.0 
Basais 86.3 64.0 69.6 119.0 81. O 87.0 

19/01/89 Aéreos 3.0 3.6 3.0 2.6 3.0 3.0 
Basais 13. O 10.3 16. O 14.6 11. O 12.6 



116. 

Tabela 3 - Cont.inuação. 

DATA DE PERFI LHOS 
CRIOULA CUF-l01 

COLETA I 11 111 I 11 111 

2eV01/89 Aéreos 2.3 3.3 2.6 4.0 3.6 3.3 
Basais 2.3 1.6 3.3 1.6 0.6 0.3 

02/02/89 Aéreos 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 
Basais 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 3.2 

09/02/89 Aéreos 3.0 3.6 2.6 4.0 4.0 3.6 
Basais 73.3 58.0 56.0 92.7 70.0 56.2 

16/02/89 Aéreos 3.0 3.0 4.0 4.0 4.3 3.0 
Basais 18.2 15. O 13.2 17.2 15.3 14. O 

23/12/89 Aéreos 2.0 1.6 2.3 3.0 3.0 1.3 
Basais 1.0 0.6 0.3 0.6 1.3 0.3 

02/03/89 Aéreos 0.0 0.0 0.6 0.3 0.6 0.0 
Basais 6.0 4.3 2.3 5.3 4.0 2.0 



117. 

Tabela 4 - Variação semanal no número de perfilhos aéreos e 

basais em plan~as de alfara subme~idas à frequên

eia de eor~e de 35 dias nos graus de desfolhação 

I. II e III. para as cul~ivares Crioula e 

CUF - 101 (média de 3 repe~içBes). 

DATA DE PERFI LHOS CRIOULA CUF-101 
COLETA I 11 III I 11 III 

07/07/88 Aéreos 6.3 9.6 0.0 8.3 7.0 0.6 
Basais 10.6 20.3 26.6 19.3 14.3 15.6 

14/07/88 Aéreos 3.0 9.6 0.0 8.3 7.0 0.6 
Basais 19.3 13.3 15.6 11.3 12.3 11. 6 

21/07/88 Aéreos 7.6 7.3 4.3 9.3 7.6 7.3 
Basais 2.3 3.0 3.6 6.0 4.3 5.3 

28/07/88 Aéreos 2.6 2.0 4.0 3.3 0.3 1.3 
Basais 2.0 0.6 2.0 2.3 3.0 1.0 

05/08/88 Aéreos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Basais 2.6 3.0 3.3 3.0 2.0 2.6 

11/08/88 Aéreos 2.3 2.3 0.3 2.3 0.6 0.0 
Basais 15. O 20.0 13.0 18. O 16. O 11. 6 

18/08/88 Aéreos 6.6 4.3 3.3 8.6 6.6 4.0 
Basais 13.6 13. O 19.0 14.6 13.0 14. O 

25/08/88 Aéreos 5.6 3.3 4.3 7.0 3.3 7.0 
Basais 2.3 3.5 3.3 4.6 4.6 4.2 

01/09/88 Aéreos 2.3 1.6 3.0 2.6 0.3 1.3 
Basais 2.0 0.3 1.0 2.0 2.6 0.6 

07/09/88 Aéreos 0.6 1.0 0.6 0.3 0.6 0.3 
Basais 3.0 1.6 2.0 5.0 3.0 2.3 

14/09/88 Aéreos 4.3 0.6 2.3 2.6 2.0 0.0 
Basais 22.3 43.3 35.0 48.6 35.3 26.3 

22/09/88 Aéreos 4.6 4.0 4.0 8.0 6.0 4.0 
Basais 8.6 13.3 10.6 14. O 12.0 10. O 

29/09/88 Aéreos 8.0 2.6 4.6 7.0 5.0 7.6 
Basais 1.3 0.0 0.3 2.6 0.6 1.3 

06/10/88 Aéreos 1.6 2.0 2.6 2.6 0.6 1.3 
Basais 1.6 2.0 3.0 1.6 3.0 0.6 



118. 

Tabela 4 - Cont.i nuação. 

DATA DE PERFI LHOS CRIOULA CUF-101 
COLETA I 11 111 I 11 111 

13/10/88 Aéreos 0.3 0.0 2.6 0.3 0.3 1.0 
Basais 3.6 3.3 3.3 4.3 3.6 2.3 

20/10/88 Aéreos 3.6 1.3 0.0 3.0 0.0 0.0 
Basais 48.3 41. 6 40.0 69.3 53.6 33.6 

27/10/88 Aéreos 6.6 3.6 0.0 7.6 3.0 2.3 
Basais 11.6 16.3 8.0 20.6 15.0 7.0 

03/11/88 Aéreos 4.6 4.3 4.6 6.3 3.6 3.6 
Basais 3.0 2.6 2.3 3.3 3.0 5.3 

10/11/88 Aéreos 1.3 2.0 2.3 3.3 3.0 5.3 
Basais 1.3 0.0 0.3 0.6 0.0 1.0 

17/11/88 Aéreos 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Basais 4.6 4.0 1.0 3.3 2.6 1.0 

24/11/99 Aéreos 4.3 2.3 2.3 1.6 1.3 0.0 
Basais 90. e 94.3 96.0 122.6 109.3 ge.0 

01/12/88 Aéreos 6.6 3.3 1.6 7.3 3.0 3.3 
Basais 22.0 21. 3 17.0 24.0 20.0 19.6 

08/12/88 Aéreos 6.3 3.3 3.6 6.6 4.6 6.6 
Basais 3.0 3.0 4.0 4.6 4.6 5.0 

15/12/88 Aéreos 1.0 2.0 3.3 2.6 2.0 2.6 
Basais 0.6 0.0 0.6 1.3 0.3 1.3 

22/12/88 Aéreos 0.3 0.3 0.0 0.6 0.3 o.e 
Basais 4.3 3.6 4.3 3.6 3.0 2.3 

29/12/88 Aéreos 2.3 1.3 0.0 2.0 1.6 0.0 
Basais 99.3 91. 3 82.3 110.3 100.3 82.3 

09/01/89 Aéreos 9.0 2.0 2.3 6.0 3.6 3.0 
Basais 17.0 14.3 19.0 17.3 15.6 15.6 

12/01/89 Aéreos 4.3 4.0 9.3 5.3 4.6 4.3 
Basais 3.0 3.6 3.3 4.6 3.6 5.0 

19/01/89 Aéreos 1.0 2.3 2.3 3.0 3.6 4.6 
Basais 2.3 3.6 3.3 1.0 1.6 2.0 

26/01/89 Aéreos 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 
Basais 5.0 3.2 4.0 3.6 4.2 3.2 



119. 

Tabela 4 - Cont.i nuação. 

DATA DE PERFI LHOS 
CRIOULA CUF-101 

COLETA I II III I II IIl 

02/02/89 Aéreos 4.0 2.0 2.3 1.8 1.3 0.3 
Basais 90.0 84.2 92.3 101.2 99.4 96.2 

09/02/89 Aéreos 3.6 3.2 1.5 4.5 5.2 2.6 
Basais 21.0 22.3 18.0 23.3 19. O 18.6 

16/02/89 Aéreos 6.0 3.2 3.0 6.6 4.0 5.2 
Basais 2.8 3.2 3.1 4.6 5.0 4.2 

22/02/89 Aéreos 2.0 1.0 1.6 2.8 2.0 1.8 
Basais 0.3 0.0 0.0 0.1 0.7 1.3 

02/03/89 Aéreos 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 
Basais 5.3 6.1 4.2 3.8 3.7 4.0 



120. 

Tabela 5 - Variação semanal no número de perfilhos aéreos e 

basais em plantas de alfafa submetidas à frequên

cia de corte de 42 dias nos graus de desfolhação 

I, II e III, para as cultivares crioula e 

CUF - 101 (média de 3 repetições). 

DATA DE PERFI LHOS 
CRIOULA CUF-I01 

COLETA I 11 III I II III 

14/07/88 Aéreos 2.0 4.3 0.0 2.5 2.3 0.0 
Basais 19. O 13.5 8.5 15.5 15. O 19.3 

21/07/88 Aéreos 3.0 3.5 0.0 3.0 3.5 0.0 
Basais 8.6 7.0 8.6 9.6 9.0 10.5 

28/07/88 Aéreos 3.6 2.3 3.0 2.3 3.0 3.5 
Basais 0.3 1.3 0.6 3.0 2.5 0.6 

05/08/88 Aéreos 0.5 2.3 1.6 2.3 1.6 0.6 
Basais 5.3 4.3 3.0 7.3 5.3 4.3 

12/08/88 Aéreos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Basais 4.3 5.0 4.0 6.0 3.5 5.3 

19/08/88 Aéreos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Basais 10.5 8.6 9.0 9.6 10.3 9.3 

25/08/88 Aéreos 5.3 11. O 1.0 7.6 8.0 0.3 
Basais 34.5 23.0 21. 6 29.5 32.3 29.6 

01/09/88 Aéreos 9.5 3.6 3.3 5.6 4.0 5.3 
Basais 9.5 11. 6 8.6 13.6 11. 6 12. O 

08/09/88 Aéreos 2.3 3.0 3.0 2.3 3.0 2.0 
Basais 0.0 1.0 1.3 0.0 1.3 0.0 

15/09/88 Aéreos 2.3 1.3 1.6 3.3 3.0 1.3 
Basais 2.0 4.3 1.6 2.6 3.0 5.3 

22/09/88 Aéreos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Basais 3.3 3.6 1.6 3.6 3.0 4.0 

29/09/88 Aéreos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Basais 10.3 9.0 7.3 9.6 8.3 13.6 

06/10/88 Aéreos 5.6 6.0 0.0 3.0 5.5 0.0 
Basais 32.5 25.0 24.0 29.3 32.0 37.0 

13/10/88 Aéreos 2.5 3.3 4.5 6.3 3.5 4.0 
Basais 10.6 9.3 9.3 10.5 11. 5 10.3 



121. 

Tabela 5 - Cont.i nuação. 

DATA DE PERFI LHOS CRIOULA CUF-101 
COLETA I 11 111 I 11 111 

20/10/88 Aéreos 2.0 1.5 3.3 4.0 3.0 1.5 
Basais 1.0 1.3 0.3 0.6 0.0 1.3 

27/10/88 Aéreos 2.0 1.0 0.5 1.3 1.0 2.0 
Basais 2.0 1.3 1.0 1.6 1.3 1.5 

03/11/88 Aéreos 0.5 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 
Basais 4.0 4.0 3.0 5.0 5.3 5.3 

10/11/88 Aéreos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Basais 12.6 9.6 8.6 12.0 12.3 11.6 

17/11/88 Aéreos 3.6 3.3 5.6 3.6 4.3 2.0 
Basais 77.0 79.6 48.3 109.3 107. O 81. O 

24/11/88 Aéreos 3.3 3.3 4.3 3.6 3.3 4.0 
Basais 13.6 11. O 9.6 16.3 16.3 14.6 

01/12/88 Aéreos 1.0 2.6 3.6 4.0 3.3 3.0 
Basais 1.0 2.0 0.3 0.3 2.3 0.3 

08/12/88 Aéreos 0.6 0.0 2.3 2.3 2.0 2.5 
Basais 3.0 2.3 1.3 6.0 5.6 4.0 

15/12/88 Aéreos 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0 
Basais 3.0 3.5 2.3 5.6 4.0 5.0 

22/12/88 Aéreos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Basais 9.0 6.3 4.0 7.3 6.0 6.0 

29/12/88 Aéreos 2.0 2.6 1.0 3.0 3.0 2.0 
Basais 84.0 88.0 46.0 111.3 110.0 76.6 

05/01/89 Aéreos 2.0 4.6 4.3 1.3 2.6 3.6 
Basais 13. O 14.3 10.0 18.6 14.3 12. O 

12/01/89 Aéreos 4.6 2.6 3.3 2.6 2.6 0.5 
Basais 0.6 1.3 1.6 2.0 2.0 0.3 

19/01/89 Aéreos 0.6 0.0 2.0 1.3 2.0 1.5 
Basais 2.6 3.0 2.0 3.3 4.3 2.3 

26/01/89 Aéreos 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 
Basais 3.8 4.0 2.3 5.0 5.2 4.6 

02/02/89 Aéreos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Basais 7.0 6.0 8.0 10.2 9.3 11. O 



122. 

Tabela 5 - Cont.inuação. 

DATA DE PERFI LHOS CRIOULA CUF-1Ol 
COLETA I 11 111 I 11 111 

09/02/89 Aéreos 2.1 2.4 1.1 2.8 3.1 2.1 
Basais 80.0 87.0 51. O 109.2 112.3 76.2 

16/02/89 Aéreos 2.0 1.0 0.6 1.3 1.0 2.0 
Basais 2.0 1.3 1.0 1.6 1.3 1.6 

23/02/89 Aéreos 4.0 3.0 3.5 3.0 2.6 1.2 
Basais 2.0 1.0 0.6 1.8 0.8 1. O 

01/03/89 Aéreos 0.8 0.1 1.6 1.4 1.9 1.6 
Basais 2.5 1.9 3.2 3.0 4.4 2.1 

08/03/89 Aéreos 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 
Basais 2.0 4.1 4.0 4.0 6.5 4.3 

16/03/89 Aéreos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Basais 5.6 7.2 8.2 10.2 10.3 10. O 



123. 

Tabela 6 - Variação semanal no peso de perf'ilhos aéreos e 

basais em plant.as de alf'af'a submet.idas à f'requên-

eia de eort.e de 28 dias nos graus de desf'olhação 

I • 11 e 111. para as eul t.i vares Crioula e 

CUF - 101 (média de 3 repet.içBes). 

DATA DE PERFI LHOS CRIOULA CUF-l01 
COLETA I 11 111 I 11 111 

30/06/88 Aéreos 1. 28 1. 40 0.98 1.32 1.98 0.96 
Basais 6.80 6.69 9.97 8.94 9.98 6.69 

07/07/88 Aéreos 1.19 0.63 0.42 1. 61 1. 94 1. 68 
Basais 1.49 2.16 3.46 2.72 2.16 2.84 

14/07/88 Aéreos 1. 2ô 0.91 1. 68 1.12 0.0 1. 09 
Basais 0.27 0.14 0.39 0.28 0.24 0.19 

21/07/88 Aéreos 
Basais 

28/07/88 Aéreos 1. 28 1. 08 0.0 1. 26 0.90 0.0 
Basais 12.19 6.82 12.40 14.20 9.38 13.6 

04/08/88 Aéreos 1. 10 1. 32 1.28 1. 77 2.01 0.18 
Basais 2.27 2.29 2.89 3.12 2.92 2.40 

11/08/88 Aéreos 1. 30 1. 05 0.99 0.56 0.48 0.88 
Basais 0.19 0.19 0.18 0.08 0.21 0.09 

18/08/88 Aéreos 
Basais 

25/08/88 Aéreos 1. 08 1.17 0.70 0.48 0.72 0.0 
Basais 11.04 11.15 13.19 19.79 16.46 11.95 

02/09/88 Aéreos 1. 40 0.94 0.62 1. 60 1. 20 0.63 
Basais 4.26 3.48 3.92 6.08 3.43 4.03 

08/09/88 Aéreos 0.96 0.81 0.24 0.16 0.18 0.35 
Basais 0.09 0.29 0.05 0.12 0.20 0.0 

19/09/88 Aéreos 
Basais 

22/09/88 Aéreos 1. 26 0.72 0.0 0.63 1. 94 0.42 
Basais 13.60 17.60 12.35 18.65 14.72 11.27 

29/09/88 Aéreos 0.52 0.32 0.39 0.72 1. 09 0.60 
Basais 4.15 4.21 4.74 9.37 5.33 4.75 



124. 

Tabela 6 - Cont.inuação. 

DATA DE PERFI LHOS CRIOULA CUF-101 
COLETA I 11 111 I 11 111 

05/10/88 Aéreos 0.90 0.72 0.88 0.60 0.49 0.72 
Basais 0.21 0.10 0.10 0.33 0.23 0.10 

13/10/88 Aéreos 
Basais 

20/10/88 Aéreos 1. 09 0.60 0.90 1.17 1. 08 0.72 
Basais 38.74 32.88 27.22 91.16 40.92 30.97 

27/10/88 Aéreos 0.92 0.66 1.22 1. 60 1.16 1.07 
Basais 8.16 4.63 4.89 10.03 7.14 9.21 

03/11/88 Aéreos 1. 03 1. 00 0.32 1. 04 1.32 0.0 
Basais 0.22 0.14 0.04 0.16 0.19 0.16 

10/11/88 Aéreos 
Basais 

17/11/88 Aéreos 0.96 0.83 1. 21 1.12 1.17 0.99 
Basais 38.21 32.23 29.17 91.88 43.16 32.42 

24/11/88 Aéreos 1.12 1.17 0,99 0.72 1. 26 0.35 
Basais 0.19 0.04 0.10 0.08 0.11 0.05 

01/12/88 Aéreos 0.39 0.62 0.54 1. 94 0.92 1. 03 
Basais 0.19 0.04 0.10 0.08 0.11 0.09 

08/12/88 Aéreos 
Basais 

15/12/88 Aéreos 0.72 1. 54 0.36 0.84 1. 22 0.17 
Basais 44.09 40.69 36.47 59.20 91.24 36.46 

22/12/88 Aéreos 1. 03 1. 02 0.97 0.82 0.92 0.32 
Basais 9.49 6.68 9.69 11.46 9.99 7.69 

29/12/88 Aéreos 0.18 0.0 0.13 1. 00 0.80 0.62 
Basais 0.08 0.1 0.05 1. 00 0.13 0.11 

05/01/89 Aéreos 
Basais 

12/01/89 Aéreos 0.32 0.41 0.18 0.14 1. 30 0.0 
Basais 40.20 34.14 32.94 54.71 50.66 40.84 

19/01/89 Aéreos 1.20 1.19 1.02 0.97 0.88 1. 41 
Basais 8.65 12.66 13.66 19.00 10.86 13.47 



125. 

Tabela 6 - Conti nuação. 

DATA DE PERFI LHOS 
CRIOULA CUF-101 

COLETA I 11 IIr I 11 111 

26/01/89 Aéreos 0.13 0.96 1. 01 1.19 0.94 1. 08 
Basais 0.41 0.17 0.78 0.18 0.15 0.06 

02/02/89 Aéreos 
Basais 

09/02/89 Aéreos 0.81 1. 03 0.42 0.76 1.03 0.41 
Basais 43.76 34.86 37.06 47.03 43.24 32.93 

16/02/89 Aéreos 1.13 1.12 1. 00 0.87 0.48 1. 02 
Basais 8.4 9.5 10.64 11.56 12.8 9.73 

23/03/89 Aéreos 0.10 0.42 1. 00 1.02 0.86 0.57 
Basais 0.27 0.12 0.32 0.37 0.12 0.12 

02/03/89 Aéreos 
Basais 



126. 

Tabela 7 - Variação semanal no peso de perfilhas aéreos e 

basais em plantas de alfafa submetidas à frequên

cia de corte de 39 dias nos graus de desfolhação 

I. 11 e 111. para as cultivares Crioula e 

CUF - 101 (média de 3 repetiçees). 

DATA DE 
COLETA 

07/07/88 

14/07/88 

21/07/88 

28/07/88 

PERFI LHOS 

Aéreos 
Basais 

Aéreos 
Basais 

Aéreos 
Basais 

Aéreos 
Basais 

09/08/88 Aéreos 
Basais 

11/08/88 Aéreos 
Basais 

18/08/88 Aéreos 
Basais 

29/08/88 Aéreos 
Basais 

01/09/88 Aéreos 
Basais 

07/09/88 Aéreos 
Basais 

14/09/88 Aéreos 
Basais 

22/09/88 Aéreos 
Basais 

29/09/88 Aéreos 
Basais 

06/10/88 Aéreos 
13asais 

I 

1. 71 
7.90 

0.69 
1. 28 

2.12 
0.72 

0.17 
0.30 

CRIOULA 
11 

1. 69 
11.83 

1. 37 
2.47 

2.08 
0.69 

0.19 
0.02 

111 

0.0 
14.49 

0.0 
2.29 

1.29 
0.94 

0.37 
0.39 

1.69 1.73 0.12 
9.93 12.34 14.80 

1.18 1.07 0.97 
1.26 1.88 2.57 

1 . 20 O. 97 1 . 08 
0.30 0.49 0.76 

1.22 1.02 1.31 
0.16 0.01 0.20 

1.11 0.07 1.21 
16.48 27.20 29.86 

1.42 1.32 1.27 
8.86 7.73 9.30 

2.13 0.87 1.72 
0.59 0.06 0.56 

0.72 0.91 1.32 
0.69 0.10 0.09 

CUF-l01 
I 11 

1.62 1.32 
13.36 9.98 

1.07 0.97 
2.10 2.08 

1.79 1.34 
1.20 1.72 

0.94 0.11 
0.06 0.38 

111 

0.19 
10.78 

0.10 
0.72 

1. 27 
1. 39 

0.38 
0.14 

1. 37 
12.66 

0.08 0.0 
8.10 10.01 

2.01 
2.90 

2.00 
0.80 

1. 02 
0.46 

1.93 1.67 
1.79 2.33 

1.07 1.36 
0.32 0.94 

0.18 0.92 
0.19 0.07 

1.37 0.92 0.0 
24.90 12.26 19.30 

2.01 2.17 1.87 
9.49 6.90 3.69 

2.07 1.82 2.00 
1.26 0.00 0.40 

1 . 71 O. 71 1 . 03 
1.13 0.83 0.06 



127. 

Tabela 7 - Cont.inuação. 

DATA DE PERFI LHOS CRIOULA CUF-l01 
COLETA I 11 111 I II III 

13/10/88 Aéreos 
Basais 

20/10/88 Aéreos 1.13 0.82 0.0 1.72 0.0 0.0 
Basais 37.7 43.06 44.17 51.51 35.29 28.3 

27/10/88 Aéreos 2.08 1.18 0.0 2.12 0.88 1. 02 
Basais 7.23 9.94 11.24 12.17 11.15 6.88 

03/11/88 Aéreos 1.32 1.33 1. 08 2.02 1. 08 0.92 
Basais 0.13 0.02 0.31 0.32 0.55 0.48 

10/11/88 Aéreos 0.42 0.52 1.07 0.62 1.12 1. 08 
Basais 0.16 0.0 0.10 0.09 0.0 0.33 

17/11/88 Aéreos 
Basais 

24/11/88 Aéreos 1. 82 1. 07 1.01 1. 08 0.82 0.0 
Basais 52.58 41.97 34.63 99.88 41.26 43.27 

01/12/88 Aéreos 2.07 1.82 0.62 2.14 1.02 1. 03 
Basais 9.98 7.31 6.90 9.49 9.50 6.17 

08/12/88 Aéreos 2.13 1.02 0.42 1.72 0.82 1. 02 
Basais 0.66 0.60 0.30 0.66 0.60 0.80 

15/12/88 Aéreos 0.08 1. 21 2.07 0.62 1. 09 0.44 
Basais 0.26 0.0 0.13 0.23 0.03 0.13 

22/12/88 Aéreos 
Basais 

29/12/88 Aéreos 1. 31 0.78 0.0 0.92 0.84 0.0 
Basais 54.81 40.78 37.96 61.08 50.64 47.37 

05/01/89 Aéreos 1. 34 1. 09 1.12 1. 68 1. 31 0.82 
Basais 13.45 8.56 8.33 11.94 8.43 7.72 

12/01/89 Aéreos 1. 01 1.37 0.67 1.52 1.20 1.09 
Basais 0.56 0.72 0.70 0.84 0.84 0.89 

19/01/89 Aéreos 0.40 1. 20 1.04 1.20 0.97 1.17 
Basais 0.26 0.11 0.03 0.16 0.10 0.16 

26/01/89 Aéreos 0.01 0.11 0.12 0.0 
Basais 



128. 

Tabela 7 - Cont.inuação. 

DATA DE PERFI LHOS 
CRIOULA CUF-101 

COLETA I 11 111 I 11 111 

02/02/89 Aéreos 1. 72 0.86 0.92 1. 07 1. 00 0.06 
Basais 53.8 42.34 38.3 60.1 53.3 45.7 

09/02/89 Aéreos 1.51 1. 49 0.88 1. 43 1. 62 0.98 
Basais 12.96 8.63 9.2 11.38 8.43 7.46 

16/02/89 Aéreos 2.03 1. 07 1. 02 1. 26 0.72 0.81 
Basais 0.50 0.71 0.65 0.89 0.87 0.78 

22/02/89 Aéreos 0.82 1. 05 1. 20 1. 31 0.68 0.70 
Basais 0.18 0.25 0.09 0.06 0.15 0.20 

02/03/89 Aéreos 
Basais 



129. 

Tabela 8 - Variação semanal no peso de perfilhos aéreos e 

basais em plan~as da alfafa subme~idas à fre

quência de cor~e de 42 dias nos graus da desfo

lhação I, 11 a 111. para as cul~ivaras Crioula e 

CUF - 101 (média de 3 repe~ições). 

DATA DE 
COLETA 

14/07/88 

21/07/88 

28/07/88 

05/08/88 

PERFI LHOS 

Aéreos 
Basais 

Aéreos 
Basais 

Aéreos 
Basais 

Aéreos 
Basais 

12/08/88 Aéreos 
Basais 

19/08/88 Aéreos 
Basais 

25/08/88 Aéreos 
Basais 

01/09/88 Aéreos 
Basais 

08/09/88 Aéreos 
Basais 

15/09/88 Aéreos 
Basais 

22/09/88 Aéreos 
Basais 

29/09/88 Aéreos 
Basais 

05/10/88 Aéreos 
Basais 

1 3/1 0/88 Aér eos 
Basais 

I 

0.52 
12.92 

0.38 
4.52 

1. 02 
0.06 

0.60 
0.08 

1. 38 
13.92 

1.92 
4.51 

0.34 
0.0 

0.25 
0.09 

CRIOULA 
11 

1.52 
9.69 

0.73 
3.85 

0.42 
0.12 

0.23 
0.10 

II I 

0.0 
12.53 

0.0 
6.64 

0.04 
0.04 

0.46 
0.11 

1.76 0.6 
9.62 10.9 

0.66 0.62 
3.58 6.35 

0.48 0.53 
0.19 0.0 

0.28 0.30 
0.18 0.08 

0.89 0.72 0.0 
37.93 30.90 24.05 

O. 41 O. 68 1. 38 
6.99 9.95 5.61 

CUF-l01 
I 11 

1.27 1.06 
13.08 13.77 

0.67 0.82 
5.60 6.34 

0.82 1.01 
0.26 0.20 

0.09 0.12 
0.30 0.29 

111 

0.0 
16.67 

0.0 
6.52 

0.84 
0.04 

0.18 
0.19 

1.69 1.04 0.06 
13.91 12.59 16.02 

1.05 0.92 1.11 
5.28 4.80 5.25 

0.27 0.33 0.20 
0.04 0.07 0.0 

0.64 0.48 0.15 
0.13 0.10 0.21 

0.42 0.61 0.0 
45.06 24.89 29.93 

1.57 0.86 0.76 
8.35 5.45 6.50 



130. 

Tabela 8 - Continuação. 

DATA DE PERFI LHOS CRIOULA CUF-l01 
COLETA I 11 111 I 11 111 

20/10/88 Aéreos 1. 03 0.26 0.79 1. 00 0.48 0.44 
Basais 0.06 0.07 0.10 0.08 0.0 0.08 

27/10/99 Aéreos 0.24 0.19 0.14 0.27 0.14 0.22 
Basais 0.11 0.24 0.14 0.20 0.17 0.28 

03/11/88 Aéreos 
Basais 

10/11/88 Aéreos 
Basais 

17/11/88 Aéreos 0.43 0.62 1. 07 1. 01 0.58 0.55 
Basais 55.53 50.75 40.22 73.12 90.82 46.94 

24/11/99 Aéreos 0.42 0.39 0.69 0.64 0.59 0.54 
Basais 11.30 9.42 7.92 11.55 11.15 9.40 

01/12/89 Aéreos 0.16 0.39 0.64 0.40 0.30 0.29 
Basais 0.10 0.29 0.13 0.18 0.03 0.03 

08/12/98 Aéreos 0.60 0.0 0.34 0.36 0.18 0.46 
Basais 0.25 0.20 0.03 0.13 0.33 0.25 

15/12/89 Aéreos 
Basais 

22/11/89 Aéreos 
Basais 

29/12/89 Aéreos 1. 02 0.92 0.41 1.16 0.52 0.32 
Basais 61.62 52.58 44.87 73.25 55.42 45.93 

05/01/89 Aéreos 1. 12 0.59 0.90 0.15 0.49 0.54 
Basais 11.41 9.17 7.96 13.14 10.87 7.62 

12/01/89 Aéreos 0.59 0.49 0.70 0.57 0.49 0.07 
Basais 0.08 0.02 0.01 0.30 0.20 0.03 

19/01/89 Aéreos 1.02 0.0 0.32 1.19 0.07 0.09 
Basais 0.29 0.2 0.30 0.40 0.40 0.23 

25/01/89 Aéreos 
Basais 

02/02/89 Aéreos 
Basais 



131. 

Tabela 8 - Continuação. 

DATA DE PERFI LHOS CRIOULA CUF-l0l 
COLETA I II III I 11 IIr 

09/02/89 Aéreos 1.28 0.98 1.26 1.18 1.07 0.62 
Basais 64.45 51.59 42.82 73.54 59.72 45.87 

16/02/89 Aéreos 1. 54 1.43 1.04 0.72 0.85 1.28 
Basais 9.43 9.22 9.09 9.49 8.58 8.94 

23/02/89 Aéreos 0.52 0.43 0.70 1.03 0.09 1. 02 
Basais 0.05 0.16 0.22 0.16 0.18 0.04 

01/03/89 Aéreos 0.73 0.0 0.21 1.10 0.97 1.07 
Basais 0.21 0.20 0.18 0.52 0.27 0.11 

08/03/89 Aéreos 
Basais 

16/03/89 Aéreos 
Basais 



132. 

~adro 1 - Análise de Variância dos efeiLos de LraLamentos 

sobre o número de perfilhos basais. 

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL QM F 

Frequência CF) 2 27.63 14.66** 

CulL. CC) 1 64.90 34.46** 

G. de desfolhação CG) 2 56.21 29.31 ** 

F x C 2 6.79 3.60 * 

F x G 4 4.30 2.2S
ns 

C x G 2 6.84 3.63 * 

F x C x G 4 4.58 2. 43ns 

Residuo 36 1. 88 

TOTAL 63 

CV :: 9.044% 

~adro 2 - Análise de Variância dos efeitos de Lratamentos 

sobre o número de perfi lhos aéreos. 

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL QM F 

Frequência CF) 2 4.70 42.14 *. 

CulL. CC) 1 0.34 3.09ne 

G. de desfolhação CG) 2 4.76 42.71** 

F x C 2 0.16 1.43
ns 

F x G 4 0.70 1.36ns 

C x G 2 0.26 2. 38
ns 

F x C x G 4 0.08 0.73ns 

Residuo 36 0.11 

TOTAL 53 27.33 

CV = 13.67% 



133. 

Quadro 3 - Resumo da Análise de Variância dos erei~os de 

~ra~amen~os sobre o peso de perrilhos basais. 

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL QM F 

Frequéncia CF) 2 23.53 35.93·· 

Cul~. CC) 1 19.99 30.40 •• 
G. de desrolhação CG) 2 38.55 58.51·· 

• F x C 2 2.92 4.45 

F x G 4 0.28 0.42
ns 

C x G 2 4.99 0.58
ne 

F x C x G 4 1.18 1.80
ns 

Residuo 35 0.55 

TOTAL 53 

cv = 7.945% 

Quadro 4 - Análise de Variância dos erei~os de ~ra~amen~os 

sobre o peso de perrilhos aéreos. 

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL QM F 

Frequéncia CF) 2 0.32 2. 35
ns 

Cul~. CC) 1 0.09 0.851"1S 

G. de desrolhação CG) 2 1. 78 • 3.90 

F x C 2 1.18 3.02
ns 

F x G 4 0.28 1. 021"1 e 

C x G 2 1. 03 3.71 • 
F x C x G 4 2.01 1.52

ns 

Residuo 36 0.53 

TOTAL 53 

CV = 12.842% 



134. 

Quadro 5 - Análise de Variância dos efei~os de cor~es sobre 

o número de perfilhos basais para a frequência de 

28 dias. 

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL QM F 

Cul~. CC) 1 85.58 4.08 

G. de desfolhação CG) 2 235.02 11.20 

C x G 2 58.75 2.80 

Residuo CA) 12 20.97 

Parcelas 17 

Cor~es CCor) 8 1210.78 275.74 
.......... 

Cor. x C 8 20.86 4.75 
..... 

Cor. x G 16 28.47 6.48 
..... 

Cor. x C x G 16 2.34 0.53 

Resíduo CB) 96 4.39 

TOTAL 161 

CV CA) = 9.584% 
CV CB) = 13.156% 



135. 

Quadro 6 - Análise de Variància dos ef'eitos de cortes sobre 

o número de perf'ilhos basais para a f'requência de 

35 dias. 

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL QM F 

Culto CC) 1 68.64 10.29 

G. de desf'olhação CG) 2 92.82 13.92 

CxG 2 59.59 8.93 

Res1duo (A) 12 6.66 

Parcelas 17 

Cortes (Cor) 6 1163.55 354.33 --
Cor. x C 6 9.50 2.89 

Cor. x G 12 10.25 3.12 -
Cor. x C x G 12 3.47 1.05 

Res1duo (B) 72 3.28 

TOTAL 125 

CV (A) = 6.163% 
CV (B) = 11.443% 



135. 

Quadro 7 - Análise de Variância dos erei~os de cor~es sobre 

o número de perrilhos basais para a rrequéncia de 

42 dias. 

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL QM F 

Cul~. CC) 1 352.08 24.52 

G. de desrolhação CG) 2 149.11 10.42 

C x G 2 7.58 0.53 

Resíduo CA) 12 14.29 

Parcelas 17 

Cor~es CCor) 5 •• 490.56 187.59 

5 21.51 
.. 

Cor. x C 8.22 

Cor. x G 10 19.20 7.34 
.. 

Cor. x C x G 10 2.30 0.88 

Resíduo CB) 50 2.51 

TOTAL 107 3759.46 

CV CA) = 11.23% 
CV CB) = 11.763% 



137. 

Quadro 9 - Análise de Variância dos erei~os de cortes sobre 

o peso de perrilhos basais para a rrequência de 

29 dias. 

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL QM F 

Culto CC) 1 172.55 33.35 

G. de desrolhação CG) 2 127.68 24.68 

C x G 2 35.45 6.95 

Residuo CA) 12 5.17 

Parcelas 17 

Cor~es CCor) 9 693.39 255.29 
,.. 

Cor. x C 8 13.11 4.90 
,.. 

Cor. x G 16 11.75 4.39 
,.. 

Cor. x C x G 16 1.42 0.53 

Residuo CB) 95 2.67 

TOTAL 151 

CV CA) = 6.625% 
CV CB) = 14.296% 



13B. 

Quadro 9 - Análise de Variância dos efei~os de cor~es sobre 

o peso de perfilhos basais para a frequência de 

38 dias. 

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL QM F 

Cul t.. CC) 1 7.21 2.00 

G. de desfolhação CG) 2 67.07 lB.66 

C x G 2 24.07 6.69 

Residuo CA) 12 3.89 

Parcelas 17 

Cort.es CCor) 6 479.62 137.80·· 

Cor. x C 6 7.64 2.19 • 
Cor. x G 12 11.17 3.20 • 
Cor. x C x G 12 6.86 1. 96 

Residuo CB) 72 3.48 

TOTAL 128 

CV CA) = 7.160% 
CV eB) = 18.668% 



139. 

Quadro 10 - Análise de Variância dos e~ei~os de cor~es sobre 

o número de par~ilhos basais para a ~requência 

de 42 dias. 

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL QN F 

Cul t-. CC) 1 50.66 6.21 

G. de des~olhação CG) 2 142.75 17.51 

CxG 2 0.83 0.10 

Reslduo CA) 12 8.14 

Parcelas 17 

Cort-es CCor) 5 637.45 207.53** 

Cor. x C 5 2.30 0.75 

Cor. x G 10 19.88 6.47 * 

Cor. x C xG 10 2.90 0.94 

Reslduo CB) 60 3.07 

TOTAL 107 

CV (A) = 10.163% 
CV CB) = 15.282% 


