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1. RESUMO

Con a finalidade de se determinar o efeito , nos cortes aos 

30, 45, 60 e 75 dias, sobre a produção de matéria sêca, coeficiaite de dJ. 

gestibilidade e a ccncentração de N, P
1 

K, Ga, Mg, s, Cu, Fe, Mn e Zn, ITl.;! 

das de capim colanião J,P .. anic� ,m��\:� Jacq.) 
1 

foram transplantadas para 

o solo da série "Luiz de Queiroz", pertencente ao Grande Grupo Terra Roxa

Estru�urada. No dia posterior ao plantio cada muda recebeu em oobe:rtura,

�, 4g de N (sulfato de amônia), 3,2g de P2C6 (supet"fosfato simples), e 1,9g 

de K20 (clcr:3to de potássio). As plantas coletadas a 10 - l? cm do solo 

forem separadas em haste e folha. N o  material coletado foi determinado o 

peso da mat.Ór:i..a sêca (60ºC), o C?3ficier:te de digestibilidade. "in vivo" , 

e determinadas as concentraçoos_de N, P, K, Ca, Mg, s, Cu, Fe, �n, e Zn -
, 

pelos met□dcs convencionais. O delineamE:Jnto experimental foi o de blcc03 

ao acaso, com três repetições. 

ConclusÕes: 

t,. . ,. 1. Peso da ma ena seca



2. 

A :relação haste/folha varia com o envelhecimento da planta. O 

peso da matéria s�ca é maior. na haste do que na folha. Há uma :relação 
, . ,. ar positiva entre aumento de peso de mater1a seca da folha e da idade 

planta. 

2. Coeficiente de digestibilidade

N Diminui com a idade da planta, nao havendo diferenças entre haste e

lha. 

3, Elementos minerais 

line 

da 

fo 

A c01centração de N, P, Cu, Fe e Zn diminui com o aumento da idade da 

planta. A concentração d8 K, Ca, Mg, Se Mn não é afetada pela idade da 

planta. 

4. Exigências do animal

As �pecas de coleta do capim não afetaram os tecres mÍnimos em minerais

exigidos pelo bovino. 



2. INTRODUÇ�

3. 

As gram!neas são as principais forrageiras do Estado de s.

Paulo e, dentre estas, o capim colonião (�".;.fl?..9.lfl maximum, Jacq.) é uma das 

mais representativas. 

O Estado de São Paulo, na ctécada de 60, achava,..ee recoberto 

il ' ' • 
( ) em 35,90}0, de sua area, por especies forrageiras ROCHA e MARTINEt.LI,1960 

de pastos artificiai s e mais 12,0CP/o de campos com espéc ies nativas. Entre 

os capins cultivados, o gcrclura ocup!=lva maic:r fu.ea
., 

con 13,54�!i, seguindo

se o capim colonião, con 11,22o/o, sendo que o segundo predoninava quase que 

totalma1te na região Noroeste, iniciando-se na linha divisória con o Esta 
-

" do do Parana. 

Atualmmte, essa distribuição tem sido alterada face â intro 
. .  -

dução dos capins Napicr e Pangola e, mais recentemaite das braquiên:-ias, 

mas o capim colonião continua entre as mais ímpar-tentes farrag�iras. 

A formação das pé:!Stagens quase st.mpre foi relegada éS terras 

cansadas e de baixa fertilidade, o cµe tem refletido no desenvolv:ima,to -
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das capins, os quais apriesentam teares inadequados de nutrientes essencia 
-

is, conduzindo à nutrição deficiente dos rebanhes. As pastagens de qualid_! 

de med:!ocre são as ma_iores causas da baixa prctluti vidade de leite e carne. 

O Eilevado custo da terra para a agricultura e a demanda cres 
-

cente de proteína animal, cujc preço, pr:i.ncipalme1te de carne bovina , vêm 

ftlr'Çando os pecuaristas a adotar técnicas par'a elS\,Elr a produtividade das 

pastagens, que constituem o alimento mais occnÔnico para os bovinos. 

Embora a adubação seja um dos principais fatcrcs que interfe 
-

rem na qualidade e na pro:lução das forr-dgens, a sua utilização no Brasil 

tem sido reletivamr:mto pequena, e uma das razoos é a estacionalidade 

produção das forrageir'lls que concentram cerca de 90'/o do total anual no 

r:!odo das 11águas''s canpn:iendido entre a..rtubro e ma�o (PEDRECRA, J9?2). 

de 

pe 
-

# N 

Entretanto tem sido dem01strado que a pratica de adubaçao re 
-

sulta em aumento da capacigade o do ganho do peso vivo por hectare
.!
. QUil'l'J 

et aJ:i:i. (1961), em enseia de pastoreio con capim col01ião na zona da Noro 
> ..., • - � 

este do Estado de são Paulo, obtiveram r:rrandss aumentos na produção de car
--

" .. .. 

ne por hectare, quando se aplice\lt.im nitrt:Benio ia fosforo as pastagens de 

colonião; QUINN et alii ( 1965), estudando, no Munic!pio de Matão, S. Paulo 

o efeito da adubação nitrcgenada em seis gram!neas tropicais (capim colaii
-

ão, colonião de Tanganica, Pangola, gordura, jar"aguá e grama Coostal Bennu 
. -

da), obtiveram grandes aumentos de produção de carne por hectare em todos 

os capins. 
,., I' • N #' #' li 

A obtcnçao maxJ.ma da pra:luçao de um pasto e poss1vel atreves 

de seu manejo adequado. Como a qualidade e o rendimmto das far'raoeil"as va 
-

-

riam com o grau de maturidade, terna-se indispensável saber em que estádio 

da planta há maior ccrnbinação de valores, para determinação da mldlhor 

ca de sua utilizaç..ãa. (1 e 01hecimento do valor nutritivo de uma fcrrege:ira 
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e sua ccmposição qu!mica são, portanto, de importância fundamental para a 

eccnania da explcração agropecuària. 

A finalidade deste estudo , a determinação do efeito da id,!! 

de de corte soore o teor de MS, coeficiente de digestibilidade e 

minerais, N, P, K, ea, Mg, s, Cu, Fe, Mn e Zn, durante o per!octo 
" 

"aguas". 

tecres 

das 
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3. FEVI5'!o DA LI"Tt:.RATURA

SIL\,EIRA (19?0) verificcu que os tecres de MS na folha do O!, 

pim Napier foram de 12,8��, 22,46o/c e 29,4Ef/c, enquanto que na haste os teo 

res forem de 10, ls/a, 16, 36o/o e 25,83°/o, respootivamente para corte aos 51,96 

e 121 dias de idade. Observou que o teor, para cada idade de corte, foi 

maior na folha do que na haste.) Este fato tambfu foi verificado por PEDAS: 
-

RA et alit (1972) no capim colonião, enc01trendo para a folha os teores de 

23
1
6o/o, 24,8°/o, 2611°/u, 21?,

1
4o/o, 2?,2CJl/o, 28

1
8,(Y/o, e para hastes, os teores. de 

l315CP/o, 15,BCJl/o, l811CJl/o, 20,9CJl/o1 26,SCJl/o, e 26,lCP/o, aos 50,68, 891 llOt 132 

e 152 dias do idade. 

BOSE (1971) verif icou aeta mesma tend�ncia para os capins Co 
' -

lonião e Napier. Para o primeiro, O§ tecres de MS, para cortes con 4,8 

12 sarianas, foram, respectivamente de 20,l2o/.i, 23,37°/o, e 3CP/o; e para o 

e 

se 

gundo, os teor-es fcram de 18,38o/o, 16
1 5Ef/o, e 27,5Ef/o. Aliás, este fato deu-



?. 

-se tambsm com a..rtras gr.am:!neas estudadas (gcrdura, jaraguà e Pangola). 

Oom respeito à produção de MS, este autCII:" verificou que houve aumento can 

o envelhecimento da planta. A P!'odução do capim Colonião, em g/vaso, nas

idades de corte citadas, foram de 9�,40
1 532,40; 2. 033 120. Para es demais

�m!nees foi observada a mesma tendência. Efeito semelhante fcd. verifica

do por OYENUGA {1960) com capim col�ião, na Nig�ria. HAAG f'-'1� nJ:ii (196?)

obtiveram 114g de MS/vaso e 1.�94g MS/veso, respectivamente, com cortes

�os 28,56 e 84 dias. amsr (1972), trabalhando com capim elefante, varied!

ge Napier_, encontrw, c�m frequência de ccrte de 45 dias, es seguintes pr,2 

duções médias, em MS/ha: 1.686,?lf 3.343,92, 1.249,20 e 2.6ce,9?, para o 

lº, 2º, 3Q e 4º cortes, a partir de rutubro.

l 11\,ERNER e HAAG (19?2), em estudo sc:bre a n�trição mioE:ral de

capim colonião, em solução �utritiva verificaram aos 33 dias a produção de 

3l,2g/recipiente:, e aos 42 dias, a produção de 3?
1
6 g/recipiente, para o 

tratamento completo, 

PEDAEr:RA e BOIN (1969) verificaram que o maior cres�imento 

do capim Napier se deu entre o 632 e 842 dias de vegetação, ccntados a Pa_t 

tir de setembro. A MS produzida aumentru com a idade da planta. 

MONlEIFO e v1€RNER (1977) obtiveram aumento na prc:duc;ão de MS 

pi e 1 ,
N , N ( no ca m o cm.ao, apos o corte de março, no verao, como segue: out. 398l<g 

/hq.). dez, (1.6tx.kg/ha) e fev. (2. 9?!:kg/ha). No certa realizado em março , 

verificaram queda na prOdução de MS, 

GERVAIS 8T., PIERRE (1969) observaram que a prOdução de MS 

de Phleum erate�s�, L. aumentou de 2.184kg/ha para ?.c:Bc.kg/ha de junho a 

outubro, e !) teor de MS passou de llt ?k.
,, 

no estágio vegetativo, para 33 19°/4

no estágio de florescim9!::lto • 

. O plantio do capim colonião nas regiÕ:3s mais quentes do Ja

pão tem levado a novas pesquises, e OKAOA (19?6) estudmdo a influência de 

idade de cCll:"te sobre a produção de MS, verificou efal.tos semelhantes no 19 

e no 42 cortes, mas a maicr produção se deu no 22 corte. 
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\" BALASUNDARAM ot alii( l97?), trabalhando con capim �olonião, na 

India, cortendo a cada 30 dias, observaram auna1to na produção de MS a Pa,t 

· tir do lº co�e, entretanto este aumento não foi gradativo, sendo a maicr

produção obtida no 22 corte ( 60 dias). JOl-f\JEDN et alii (196?) verificaran,

nr:1.s Filipinas, com �apim colonião, que o tear de MS variou de 23,'2:'/o no 

tervalo de 15 a 23 dias_. para 28,5"/a no intorvalo de ?O a 125 dias.,

Trabalhando con dez gramíneas tropicai�, em Porto Aic1.., 

WAAD-LORD et alii (�74b) obtiveram aumento do teor de MS con aumento 

�dade. Os teores médios se elevaram de ?.0,5"/a �os 30 dias até 34 ,3r/4 aos 

dias de idade, c0:1 cO'C'tes a inte!'valos de 30 gias •.. 

in

·-

de 

180 

A adubação pode mOdif icar a pradução de MS dentro de idade de 

corte. VICENTE -0-iANDLER et alii (1964) mostraram que para prcxluzir 25 t/ha 

de lv1S (médias de prowção dos capins colonião e fino), eram necessários 800 

tg de N/ha se a forragem tivesse sido colhida a cada 40 dias, 300 kg de N/ 

ha, se colhida a cada GO dias, e somente lOotg de N/ha para colheitas a O!, 

da 90 dias. 

KUNEUU S e CALOEA ( 19?8) 1 e 011 ''I talian ryegrasi:; 11 (�O.J.:i.U.t:J !!!W.':

tiflorum. Lam. c.v. Lenital) obtiveram aumento de 31 18 t/ha de MS, som �d!

ção çte N, até s,2? t/ba, com 120 kg de N/ha. 

O teO'C' de MS pode \.€l.riar 0011 o n!vel de adubação nítrq:Jenac:te • 

PELLETIEA � r:, i.i. ( 1976), c011 "forage Kale" (Brassica oleracea L. ) , observa. 
�> •'•.o . t,,...:-\1· 1 " -

ram os seguintes tecres de MS: 13,9°/4, 131 4�,_1219°/o, 13,CP/o, 13,CP/4, respecti 
-

vamente para os n:Cveis de adubação nitrq:Jenada, em N/ha, 45 kg,. 82 kg, 120 

kg e 196 kg. Entretanto, esta variação na prOduc;ão de forragem, em respos 
-

ta ao nitrogênio aplicado, depende do espaço de tanpo entre a aplicação e a 

desfoliação (B AOCKMAN, 1956). 

HUNT (197_;:!), através de equaçoos de regressão, calculou, para 

o primsi.ro crescims,to de "ryegrass", que houve resp03ta para a prod..lção da

MS e digestibilidade da matéria orgânica at� n!veis de 118 kJ de N/ha/ano,
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quando esta fcrrageira era colhida a intervalos de 59 dias. Caicluiu que a 

aplicação de 118 kg/ha de nitrq;gnio é duvidosa quando o intervalo de 

pa..iso entre pastoreio é curto, e�bCl!'a, com n!veis de até l?? kJ/N/ha, 

re 

a

produção de matéria verde, o nível de nitrogênio, cálcio, potássio e ffuf,2 

ro aU'1181tassem na forragem. 

CAAJ-COSTAS e+: aJ:ü (1960), em Porto Rico, estud ando em Pi

quenas parcelas o conpcrtama,to do capim colonião, con relação ; adubação 

nitrogenada, verificaram que havia resposta a incrementas sucessivos de a-
- -

dubação nitrogenada até ao nível de 800/kg/ha/ano. Este fato acaiteceu tan 
. 

. 
- -

bfu con capim Napier e Pa(lg□la. Entretanto, o capim gordura mostrou respos 
-�-

ta até somente o n!vel de 200kg/N/ha/ano.

LIITLE et alii. (19!:B), em Porto Rico, estudaram, em ensaios 

de parcelas, o efáto de n!veis crescentes de adubação nitrq;enada nos ca 
--

pins Napier, colaiião e Pangola em condiç?3s que favoreciam a máxima Prod;; 

tividade (com irrigação e adubação farta dos outros elementos). Napier e 

colaiião respaideram granderrente em produção de MS, com aplicaçÕoo de at� 

80Ckg/N/ha/ano, enquanto que o Pangola s6 respondeu apr©iavelma,te até -

20Ckg/N/ha. 

VLCENTE-G-IANDLER 2:+: alii._ (1962), em Porto Rico, sd:l c01di

çÕes trppicais Úmidas, em ensaio de paroelas durante 3 anos, verificaram o 

efeito de adubação potássica noo capins colonião, Napier, Pará e Pangola , 

intensamente manejados. As produç�s de toclos os capins, exceto o Pango�, 

aumentaram abruptamente con doses de potássio até 400 kg/ha, e mais grad.!::!, 

almente, com aplicaçÕes maicres do fertilizant�. 

WERNER e MATTDS (19?2), trabalhando con capim gordura a fim 

de encontrar resposta de diversos �ratamentos de adubação em um solo do t_! 

po LVE-orto, verificaram que os dados de pr□c1ução d e  MS/vaso e perfilhamen 
. -

to mostram 9ue as maicres limitaçces para um bon estabelecimento e desen 

volvimento deste capim, são as insuficiências de fcsforo e de nitrq:rênio. 
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O tratamento can anissão de potássio provocou ligeiras quedas na produção 

de MS. O teor de N na MS mostrou-se 140'/o mais baixo no tratamento 11menos 

N" que no canpleto e o teor de P no tratamento "testemunha" não chegou 

metade daquele encontrado no tratamento canpleto1 confirmando a importân

cia destes dais nutrientes no estabelecimento e desenvolvimento do capim 

gordura. 

AAYMONO (1966), trabalhando can fenos mistas de timótec 

tNVO,_mostraram que� digestibilidade dG uma pastagem decresce cano 

e

vanço da maturidade. Idêntico resultado obteve MINSGJ et elií_ (1960) 
1 

con 

inúmeras variedades de "Rye-grass ". MUFOCCK ( 1961) ,com 0rohard-gmss, de 
-

monstrou que a quede. de digestibilidade não é �etillnea em função do tem

po. BFOWN et alií (1963), com gramínea temoer-ada, verificaram que não hou 
------ -· . . -

\113 aumento do coeficiente de digestibilidade nos cortes a 2, 41 7, 9, 11, 

e 13 semanas. 

BUTTERVlORTI-l J1962) determinando o cooficiente de digest�_! 

lide.de do capim PangoJa em diferentes estádios de maturação, verifioru d!, 

créscimo linear à medida que a planta envelhecia. 

MENESES et. r,
1 ".l (1973), com capim colonião, verificaram que 

o coeficiente de digestibilidade da  MS diminuiu con o envelhroimento da
- . 

pla1ta; no 1º corte, o resultado foi 9e 53,5;�, no 2� corte, ss,l"/41 e no

39 CClr"te, 43, 3°/o. Observaram que a queda não foi gradativa, pois o maiClr"

ooeficionte se deu no 2Q CClr'te.

A queda do coeficient e de digestibilidade das plantas se d� 

pOl" causa do aumento do ac�mulo de lignina na para::le celular, con o enve 
-

lhecimento da planta (YE0,19??)e esta age cone barreira f!sica entre a ce - .... 

lulose e as bactérias celulollticas do rum01 (DEHOF[TY e J0H\JSJN, 1961). 
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ARRO'r'O-AGUiu:1 et alii ( 1975) trabalhando e on cinco gramÍneas 

tropicais, pesadamente adubadas, em Porto Rico, Guinea (PJ;'PiC,';!Jl .��), 

Pangola (DiW; teri,� -��C.l;.l}lé;.f.;.11�), Congo (�
111
�q,,h

..,\'!1:\� r:i.ziziensis }, Merker !.E!

ninsetum purpureum) e Star (Cynad□n nlemfuensis), verificaram a queda do 
··-- . .. .. 

cCEft.ciente de digestibilidade, em ensaia oon carte a cada 7 dias, até 

aos 63 dias. A q . .ieda foi gradativa. 

CDWARD-LDRD et alii (1974a) Jê. haviam verificado o mesmo f!:. 

to, em Porto Rico, mas com COJ:'tes a intervalas de 30 dias, atG 180 dias. 

MC COSKEFl � TEITZEL (1975) em revisão sct.iro o capim ooloni 
..... 

ão para o trÓpico Úmico da Austrália, m0Stl"8!'5m que o coeficiente de di 
--

gestibilidade diminuiu com o envelhecimento da planta, em 2 variedades do 

Panicum maximum. 

GOMIDE p
+- aJii. (1979), cem capim colonião, observaram em 

o crte aos 28 dias ( 65, 3 O'Ío), 42 dias ( 6 014 O)�) 1 
56 dias ( 55, 10'/4) e 70 dias

(49,5D1fo), assim como �ULAJO (1974) t�b� em capim colonião, can 

os 42 dias (6fJ1/o), 55 dia:3 (sgi/,i) e 70 dias 54o/J) que o CDMS tende a 

ir can o envelhecimento da planta. 

corte a 

diminu 

Esta tend&ncia se �rifica tantiém nas gram:Cneas de clima -

temperado, aliás, FORD et alii (1976) encontrarem coaficiento de digesti

bilidade maiClr' para gram!nea de clima tempE!t:'ado em relação as tropicais. 

SAJBRO 1?t -".;:i (1978) observarem em ftiA½,fiI..,q !i':1,U.�tica L., que o coefici9!l 

te de digestibilidade d<J. MS "in yi�ro" decrescia a pBr'tir da inflClr'escên

cia (acima de 6fJ1/o) para a maturidade. COLOVOS et alii (1969), trabalhando 
.... ... �- -

con Phalaris _ Ax:!dDc;!:i_n.,E:�� L� {Reed Canarygrass), observo..i diminuição no 

coeficiente de digestibilidade "in vitro" de 72 ,27� para 6? ,3°/r.,. 

MQ\JSCN et �; -' -' (1969) ob§crvaram que hE3U\.O dec�scimo no 

cooficionto de digestibilidade associado ao aumento da maturidade em Coas 
.. - - -

tal bermuc:lagrass (�qq�11 a Z.¼lc:n L. Pers.) e Pesacola bahiagrass (,P'7s 

..e!'.J..'in.l notataum Flu�ge), tanta "in vivoº cono ''in vitro", con ccrtt=i a 3,5 

e ? semanas de  idade. 
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observaram 

decréscimo no creficiente de digestibilidade nin Vl.vn-ccm cOl."te a inter� 

los de 30 dias. 

REID et eli.i ( 1973), em trabalho realizado_ em Uganda, cem 

42 espécies e variedades de gram!neas, inclusive quatro de .E• -���ld."l• e 

11 variedades de legumin asas, can cortes realizados a intervalos de uma s,2 

�ana, verificarem que a digestibilidade, tanto "in vitro" cano "in vivo" , 

decrescem c on o envelhecimén to da planta. 

OURHAM e HINMPN (1979), trabalhando con "Kentucky bluegrassl' 

observaram decréscimo no e refiei ente 9e digesj;.;i.bilidade "in vivo" de 92, '3'/4 

(30 dias), 92,CF/4 (40 dias) §Jl,Bo/o (58 dias). 

As mesmas tendências fcran verificadas por BATQ\I, II � � 

(1976), trabalhando com gram::Cnoas trqJicais e tomperadas. 

SIL\JECPA (19?0) afirmou que talvez o decr�scimo do coeficien 
-

te do digestibilidade da matéria sêca (CDMS) possa ser __ explicad� pela que 
-

da do valor nutritivo da prÔpria planta c011 a maturidade, alári de altera 
N 

çoes nos c01stituintes celulares. 

-- AAYMOND (1966), citado por SILVEIRA(.J.-9?0)_, afirma que tal ft;, 

to sucede porque as gramíneas possuem menClr' quantidade de hemicelulose 

relação à celulose, situação esta cµe se inwrte c011 a maturidade, de 

te a provocar queda mais OJ menos rápida na digestibilidade. 

em

ser
-

3 Ef • • N #' • .3. eito de idade de ccrte de fatTageira sobre a canposiçao qu:un:Lca 

HAAG ot aJii (1967), em capim colonião, gcrdura, jaraguá, Na 
-

pier e Pangola, determinaram a marcha do abscrção dos macr01utrienta:;. O 

. 
,. 

experimento foi cc:nduzido ate 84 dias de idade, con cOl'tes a cada 28 dias, 

Os minerais abscrvidos _ a-n. maicr quantidade fcram o pot�ssio e o

nio. Os teores de N, P, K, e 8 decresceram ê. medida que a planta 

nitrc:gê 
-

envelha 
-
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eia, enquanto que as tea:r'es de Ca au-nentaram. Os tea:r'es de Mg nao 

13, 

·mostra 

rem tendência definida. Os teores de N el"am suficientes para a nutrição ! 

nimal em. t Odes os capins
1 

apenas at� os primeiros 28 dias. Com 56 dias, 

penas o colonião e o _gcrdura estavam ccm teor'es satisfatÓrios para a nutr,! 

ção animal, e cem 84 dias nenhum. Os teores de P, embor� decrescessem 
N , • a idade, nao cheçraram, ate os 84 dias, a cair a niveis deficientes em 

ccm 

ne 

nhum dos. capins, pois estavam ao reder de 01 30'/4 aos 28 dias, baixando para 

pr&imo dos o,23'¾, aos 56 dias e para em tomo de o,20'/o aos 84 d:ias. 

Os teores du Ca, sob o ponto de vista de nutrição animal, � 

tiveram ekvados para todos os cinco capins, at� aos 84 dias de idade da 

plenta e aumentaram oon o envelhEmimento. Os autores ressaltam qw.:; quanto 

ao teor de Mg, admitindo o teor de o,l'l� como concentração necessária ê nu 
-

trição animal, o capim Napier esteve bem próximo deste limite, os teores 

dos demais foram mais altos e particulannente no capim colonião encontra

rem os seguintes tocres: 28 dias (0,2So/o).! 56 dias (0,24°/4) e 84 dias (t;',22 

o/o). Ressaltam tamb�m os elevados teores de K, �incipalmente no capim 

pier, que apresentou a concentração mais elevada. 

Na 

PffiDüv10 et eJ:i.i (1977), ccm Pangola (Di5iitf;li,� e_�s�mP.!;_fl�

Stent) , ''Guineagrass 11 (P.,f;'!licum maximum Jacq. J, "Stargre.ss" l� �.sr! .e2:Er9t os 

1= .. 6.S.�l;'!TI, ,Jilges) e "Sheepgrass" {Brach:i_,1;:r:,=1.a, decumbens Stapf), con ca:r'tes

efetuados a 28, 42 e 56 dias, obser\A3.ram que o K, Cu e Zn diminuíram a ca, 
-

9entração con o envelhecimento._ Os t0oros de Cu para Panicum .m.,��lilll fcram 

de 13ppm., l3ppm e ?ppm. O teor de Fe sê'i diminuiu no capim Pangola. 

O Ca, P e Mg não variaram de c01oentra�o devido ao aumento 

da ma:turidade. No capim colcnião houve teOJ:'l similar de Mg ( 01
16o/o) entre o 

primeiro e o �ltimo corte. Neste exper:iment o1 a tend�nc:ia de diminuição do 

teor de Cu foi a mesma para as demais gr�!neas estudadas, 9cm exceção da 

"Sheepgre.ss" �X:Ef.,tp.�é;. .. �9,umb
1
q11s St�f),. cujo maicr teor se deu no segu,u 

do carte. Os teores de Zn oo MS foram: 28 dias (3C ppm) 42 dias (26ppm) , 



56 dias (2lppm), para "Guineagrass" (EªFJ,!,S,,L:n.:! maximum, Jacq. ); nas 

gram!neas estudadas, a tendência verificada foi a mesma. 

14. 

demais 

Em 'Buineagrass", os teores encontrados de Fe, em ppm da MS, 

foram: ,.28 dias (174ppm);42 dias (1?5ppm), 85 dias (198ppm). No"stargraas" 

(G�nqct!pn Qlectosté:q�li,!, Pilges), o teor de FC3 aumentou; para os mesmos 

cortes acima descritos: 12Q:ipm, 13lppm, 187ppm, na MS.O mesmo acontecem con 

"Sheepgrass" �.1:E/;��Í.,ª1;� decumbens), Staph), cujos teores de Fe foram:150, 

.:!,26, l87ppm, na MS. O ünico capim estudado que teve tendência de diminuição 

do tecr de Fe con o envelb.:;cimento da planta foi o Pangola (!2,��tai;i_J! .,!:!

cumbens, Stent), cujos teores de Fe em ppm foram: 358 1 224, 186, na MS. 

WERNER e HAAG ( 1972) observaram no capim colonião que no ºo.!: 

te aos 33 dias o teor de K foi maior na haste (2 1
96o/o) do que na folha (n,2 

va: 1,84o/o, velha 1 143°/u). 

GERVAIS e BT-PIERRE (1979) com "FleÓle de Prés"(f:,t!,3-,E;-Jm era 

1::,en,,§.e L.) ,no Canadá, em experimento con duração de 3 anos, verificaram que 

os teores de N, Ca, P, K, Mg, Zn e Cu, decresceram com a maturidade, en

quanto que os el131Tlentos Mn e Fe não variaram significativamente. Os cortes 

foram feitos no in!cio da inflorescência, i nflorescência formada mas 

vis!vel, inflorescência completamente vis:Cvel e florescimento. N este 

nao 

rimento, os teores de N enccntrados fcram de: 2, ?8o/o, 2
1
13°/o, 1, 87°/o, 1,603/41

l,23o/o e 1, 14o/o para cortes realizados a intervalos de uma semana. 

Os teores de Mn observados foram de: 75ppm, 66ppm, 62ppm, 59 

ppm, E-�ppm e 63ppm na MS, a partir do 1º corte. 

Os teores de Cu observados, em ppm da MS, foram, a partir do 

12 corte: 12ppm, llppm, lüppm, 9ppm, ?ppm e 6ppm. 

Os teores de Fe, em ppm da MS encontrados foram: lOlppm, 116 

pçrn, lCEppm, lO(flpm, 72ppm e lOOppm. Não houve diferença significativa en

tre estes teores. Os teores de Zn foram: 5lppm, 47ppm, 42ppm, 40ppm, 34ppm, 

e 32 ppm. 

GOMIDE et alii ( 1969), trabalhando em Viç_osa, MG, pesquisaram 

o efeito da idade da planta e da fertilização nitrcgenada no valor nutriti
-
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vo de dez capins tropicais {M.E;,_½nis !U.¼Q.��:f.1:J.2�, Pa.;!-. d� Beauv,; fl��1it;ria 

,Sª.�l.{"lbens st!!3nt,, f.�Qfli,.q�u."l @Ul'l;Jl.!1:ªl1m Schum.; Cyncd01 qact��f!.1 .. ,Pers.; f!..o

nisetum clandestinum Ho::::hst.; Panicum maximum Jacq. var.Gongylodes Doel.) 
•t $1 1 11 11....... Jd ----••tr11•••·• · . 

Ccnstataram que o t eor de N foi significa;t;ivamente diferente a1tre as esp§. 

ci§s e que decrescia e on o avançar da idai:,e da planta. A ad.ubação nitrq;r!. 

nada aumenta�, nd;i3-damente, o teor de N nas forragens, sendo este aumento 

mais acentuado quando as plantas eram colhid� con mencr idade. 

Os teores de potássio sofrerem decréscimo con o <;lVan9ar da 

idade. A mais alta percentagem de potássio encontrada foi de 2,39'/o, p�a o 

capim Napior con quatro semanas {o menor pet":Íodo de crescimento eêtudado). 

Con 36 S§lmanas ( o maior pertodo de crescíma1t o estudado), o teor de 
,,. 

potas
-

sio foi de 0,24o/o e conparável ao dos outros capin§i, con exceção do q!:Ji-

cuic,que manteve um alto teor de potássio nesta idade (0
1
f4'/.,), mootrando a 

• N • I menor variaçao 0011 o avanço da idade. Quanto a.os teores_ de fosforo, encon
-

traram diferenças entre capine, entre anos (o trabalho durou dois anos) e 

entre idades das plmtas. O teor de fê:eforo era mais alto quando a plaita 

estava mais nova (4 semanas) e decrescia con o seu envelhecim ento. O Napi-

de 
-

er teve o mais alto teor• inicial de fÔsforo (0
1
33'/a) e foi o que teve 

cr�scirno mais rápido cem o aumento da idade ( o, OOC/a) con 36 semanas. Os cr-, 

pins quicuio e gordura fcram os que apresentaram tendência de conseryar -

� teor-es rrais elevados de fósforo con o aunento da id�de. Os teores de Ca 

tiveram tendência dEJ decréscimo can a icade da planta, para os capins 

pier e quiouio; para os demais capins a_tendância não.variou. 

Na

Os teores. de Ca observado::;,. em ppm na MS, forem: 4 

18 1 5, 20 semanas-19,45, 28 ssmanas-19,5, �6 semanas-19,5 .. 

semanas 

Os teores de Mg noo capins gordura e qui.cuio tenderam a 
--

crescer con a idade da planta, mas para os outroo capins não fc:é. observada 

tendência definitiva. 

PEDREIRA e SIL\€IRA (19?2), estuda-ido a variação bronatolq;ri�- ' . -

ca do capim coJonião, na Estação Experimental de No'va Odessa, s.Paulo, 
-
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rificaram que os teClt"'0s mais altos de N e P fcram encontrados nos estádios 

iniciais de crescimento. Segundo JARDIM et elir ( 1962 b), para os bovinos, 

consideram-se deficientes em proteína bruta as p astagens com teores inferi 
-

ores a eP/o na MS. Para as animais cim crescimento, precoces, são necessétr':l. os 

n!veis mais altos, e verificaram em seu experimento que para a planta_ in

teira essa situação é estendida até os J20 dias de crescimento. Consideran 
- --

do sonente a lâmina. foli2r notaram que, mesmo aos 150 dias, o nfvel ainda 

_. · ' i e ha "· e sat:i.sfator o. onstatax•am que; na ste, separadamente, o teor proteico -

foi o que baixou mais precocemente. Os tcon1s de cálcio praticamente se

mantiveram no mesmo n!vEl quando consideraram a planta inteira e a lâmina

foliar. A haste apresentou decréscimo de 0,43o/o de Cu aos 50 dias para -

o,2lo/o de Cu para 152 dias. O fÓsforc, considerando-se a planta inteira, a

presentou teores acima de 0 120'/o de Cu at� os 50 dias e acima de o, lEJJ/o de -

Cu até os ?5 dias. A partir desta idade, decresceu continuamente, atingin

do até cerca de o, ffi�{, de Cu prÓximo do 220º dia. Cem relação � haste, veri
-

ficam que sonente atá o SfJQ dia o n!ve:1 foi satisfatÓrio, dec;escendo pos
-

teriormente e atingindo o resultado mais baixo encontrado neste trabalhç,.

A lâmina foliar apresentw teores em tomo dr!. o,J2 de Cu a 0 1 15 de Cu até

a 132º dia. MONTEIFD e VE.RNER (19??) observaram o mesmo efeito no capim º.E 

lcriião; no tratamento cem adubação de 8-1-N, os teores de P entre o lQ e o -

5Q corte foram iguais, e menores nos cortes intermediários: 0,25��, o, l?o/o, 

O, 2 CP/a, D, lffl/n e D, 2B3Íc de P na MS. 

FRENCI-I 8 CI-IAPAAAD ( 1960), estudando a composição química de 

diversas pastos da V�"flezuela, durante a estação seca, encontraram para o 

Panicum maximum Jacq., -1:;Qores de prote:!na que variavam de 4 1 ::5'/o e 10, EJJ/,i na 

MS. O teor de cálcio variava de 0,1::J'/4 a 0
1
4'71/o sendo que apenas duas amos

tras apresentaram teor•es deficientes pera a nutrição animal (abaixo de 

o,lEJJ/4). Os teores de ffuforo, entretanto, na maioria das amostras, se ªPI!. 

sentaram deficientes à nutrição animal. Os teores de magnesío foram altos 

e os de potássio, emb�a bastante variáveis, não chegaram a ser deficien-
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tes. Verificaram que o tsor de N no est�dio de a ntera formada era de l,68o/o 

e na floração e frutificação de 0,68o/o, 

JARDIM E:>': "1-1.1 (1962a), trabalhando com capim colonião veri

ficaram a sua conposição mineral, con rel!:1-ção a o  teor de prote!na bruta, -

que o teor estava sempre acima de 9°/o, sendo, portanto, satisfatÓrio para 

bovinos de engorda. O teor• mínimo de Ca verificado, em o/o da MS
1 

foi de -

0 1 23°/o, não sendo, pcrtanto, deficiente neste mineral. Os teores de fÓsforo 

estavam no limiar do limite de carência para bovinos adultos e eram insu-

fic�entes para reprodutores e animais em crescimento, pois giravam em 

no de o, lff/o. 

tor 

JARDIM et _6:,lii (1962b), analisando amostras c9letadas de Pª! 

tagens �tivas do Pantanal do MT, constataram deficiências de fosforo na 

maior;a dos casos, enquanto que o cálcio não mostrou praticamente nenhum -

!eor deficiente, pois todas as amostras, das diversas forrageiras e proce

dências, estavam sempre com o,2CP/o ou mais do elemento na MS. O teor de pr,2

te!na das forrageiras analisadas foi, na maioria das amostras, superior a

8, CP/a da MS •

PEDREl RA e B OIN ( 1969) , estudando o crescimento livre d o c:a, 

pim Napier, através de cortes a cada 21 dias, verl fl.caram que o teor de N 

da planta caiu con�inuamente de 2,77'/o (l?,3o/o FB), aos 21 dias, para 0,46o/o 

(2,9 PB), aos 210 dias. Nas condições deste exp erimento, o estádio vegeta

tivo recomendado para maiores produções, e melhor qualidade para ensilagem 

foi o de 84-103 dias ou 2 ,40 m de altura. 
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4. MATERIAL E M�D0S

Mudas de capim colonião (P.�i9u� maximum, Jacq) foram plant� 

das em três blocos (A, o, e) de 2,5m x 1,0n, distanciadas de 4,0n entre si. 

Os blooos · assentavam na série "luiz de Queiraz" (AANZANI "•� -:_:fi, 1966) 

pertencente ao Grande Grupo Terra Roxa Estruturada (OOMISS�O DE SOLOS, 

1960), looaJizado na àrea experimental do Departamento de Zootécnica da E. 

S.A. "luiz de Queiroz", Piracicaba, S,P. 

No dia seguinte ao pl�tio, cada muda recebeu, em cobertura, 

2,4g de N (sulfato de aminio); 3,2g de P2CE (super fosfato simples) e 1,9g 

de 1<20 (cloreto de potás�io). 

g delineamento expertmental foi o de blccos ao acaso, com 3 

repetições. Cada blcco foi subdividido em área de o, 5rn2 ( 0,5 x 1, On). 

Aos 30, 45, 60 e 75 dias apos o transplante, uma planta de -

cada bloco era coletada, cortada a altura de 10-15 cm do solo. 

As plantas cortadas foram separadas em haste e folhas.. No ma 
-

terial coletado era determinado o peso da matéria seca, o coeficiente de 
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digestibilidade da matéria seca (MS), "in vivo", utilizando-se de bÚfalo -

@.�balus bubalis), castrado, com 6 anos de idade, segundo Lo.vrey (19?0). -

Foram determino.dos os nutrientes N, P, K, Ca, Mg, s, Cu, Fe, Mn e Zn pelos 

m�toclos descritos em BARRUGE e HAAG (1974 ). 
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5. FESULTAOOS E DISaJS81\:0

5.1. Relação haste/folha dos diferentes est�dios de maturidade 

A relaçãc, haste e folha (lâmina+ bainha) do capim colonião, 

na matéria seca, nos diferentes estádios d0 maturidade, está ilustrada nas 

Figura 1 a na Tabela 1. 

Na mat�rla seca, a proporção de folhas foi maior do que 

haste nos cortes aos 30, 45 o 60 dias, invertendo-se esta situação no 

de 

cor

te aos 75 dias. As proporções foram, para folha, de 53,33o/o, 71143'/o, 63,24o/i 

e 49 ,22o/o, e para haste, de 46, 6'71/4, 28, 5'71/o1 36, 76o/o e 50, 78"/o para corte aos 

301451 60 e 75 dias. 

A relação haste-folha varia con o envelhecimento da planta,

e ê interessante o seu c01hecimento para se ter noção exata do mater1.al -

que o animal est� ingerindo em determinada �peca, 



Tabela l. Peso em g/planta da MS das partes da planta 

Idade 

Corte 

30 

45 

60 

75 

H - haste 

o/o 

Parte da 

planta 
A 

H 9,0 

F 4,5 

H 22,00 

F 61,00 

H 9,50 

F 10,50 

H 15?,50 

F 192,50 

F - folhas 

t;--

/ 

,,. 
/ 

30 45 

Blccos 

8 e 

?,O 5,0 

6,0 13,5 

20,00 14,oo 

42,00 37,00 

49,00 35,00 

80,40 70,00 

339,00 277,00 

319,00 238,50 

,,. 
_, 

Uij ,, 

/ 
,/ 

6 0  75 

Idade de corte em dias 

Fig. 1. Ralação haste/folha· do capim colonião 
nos diferentes estádios de crescimento 

21. 

Média 

?,D 

s,o 

18,6? 

46,6? 

31,17 

53,63 

256,50 

248,67 
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S.2. Teor de rnat�ria seca

A análise de variância do teor de. matéria seca (MS J está a

presentada na Tabela 2, enquanto que as médias da MS, por idade de corte 

e parte da planta, estãc apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 2. Análise de variância dcs efeitos da idade de corte e parte da 

planta sobre o teor de MS no cepim col01ião. 

Fcnte 
,., 

GL de variaçao 

Idade de corte 3 

Parte da planta 1 

Idade X planta 3 
.... •·• • • oe ••-•• 

Idade dentro haste 3 

Idade dentro folha 3 

Partes dentro 3 O dias 1 

Pa rtes dentro 46 dias 1 

Partes dentro 60 dias 1 

Partes dentro 75 dias 1 
. ·- . -- PM* ... * •.• ,. ilfl ... ·• 

CV o/o = 14,94 

SQ QM Teste F 

138, 079429 46, 0264?6 s, 072()it,

388,895531 388,895531 42
1 8552H 

146,853?90 48,951263 5,3943* 
c$:tt"'S·:at·t, .... :e·- •• ••·• re •·•• 

38,9[89(8 

246, 024314 

0,3360?0 

2rn,452ceo 

169, 070415 

160,890819 
. .......... , ..... 

12,969636 

82,003104 

o,3360?0 

205,452C!?O 

169,07O'.J.15 

160,890319 

1
1
4292 

9,m?� 

Ot03?0 

22 
1 64 02-IHf-

18,6311-IHf-

17,?297-IHI-
.. .......... ,, ••• il ••• --

Tabela 3. Teores médios da MS do capim ooloníão ccnfarme a idade e parte 

da planta. 

Parte c:a plante 

Haste 

Folha 

30 

.... ·-·- ...... 

17,26 

16,79 a

idade dEl 

45 

14,86 

26,?6b 

corte em dias 

60 ?5 Média 
..., ... .,. .....•• rt • .. •1LT W .. 

13,97 18,46 16, 14 

24 159b 28 82b 
- , 

24,19 

""Mldie.s na m:sma *lin"h�,•·seguidas da •�;�-�t�a não dif�� •;�;;;·;i pe-
lo teste Tukey; a So/o. 
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A an�lise ,jc-J variância mcstrau efeitos significativos da ida 
-

de de corte, da parte de planta e da intc,Tação entre idade de corte e Pfl!: 

tL, da planta. A interação indica um conpartamento diferente das partes da 

. t .,. planta, quanto ao teor• de MS, em cada idnd1;; do corte, is o e
1 

o efeito da 

idado scbre parcentagnm de MS no capim colcnião varia con a parte da plan

ta, 

Considerando-se scbro todoo os cartes, o teor do MS da haste 

(16,14o/o) foi significativamente menar que o da folha (24,19"/c,). Entretanto, 

confr.ll"me a Tabela 1, não existe difli.irença na MS elas duas partes no corte -

de 30 dias e urna diferença altamente significativa entre folha e haste nos 

cartes subsEiqumt,as. Com exceção do carte a� 30 dias, o teor dt:J MS da fo

lha foi sempre moior quu o da haste, cono pede ser visto na TabL•la 2. 

A idade dG corte não apresentClU efeito significativo sobre o 

teor de MS da haste. HouvrJ decréscimo no tecr de MS da haste noo certos de 

45 e 60 dias, o qual pede ser atribuÍdo a problerras du amcstragem. A análi 
-

se de regrossêio do tEior de MS da haste:: e..m relação à idade de carte não de 

monstrou, entretanto, nenhuma tendência de:;finida, confarme rE;apresentadena 

Tabelo. 4. 

Tabela 4. Análise dr3 regressão do efeito da idade de corte, sobre o teor 

de MS, dentro de haste. 

Fonte de 
N 

veriaçao GL SQ QM Teste F 

Idade dentro haste 3 38,9CB9CE 12,69636 

Reg. 12 grau 1 1, 101326 0,12lõ 

Reg. 22 grau 1 35,569633 3,9196 

Reg. 32 grau 1 2,234940 0,2452 

Res!duo 14 9, ID4620 
......... ""11-•ir••••*,.,.,* lal:-•a•••·••••.- ........ - ... 
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O tempo ,10 corte apresentou efeito altamente significativo -

sobre o teor de MS da folha. Oe acordo con a Tabela 3, o teor de MS no C!:J,!; 

te aos 30 dias foi significativamente -:liferente dos demais. A an�lise de 

regressão do efeito da idade de ccrter dentro da folha, mostrado na Tabela 

5, evidenciou aumento linear alta11ente significativo do tecr de MS da fo-
, N * 

lha com a idade da planta. O fenaneno e expresso pela seguinte equaçao: 

Y = 12 ,25 + □.2274 X 

Tabela 5. Anális:3 de regressão do efeito da idade de ccrte sobre o tec»:' de 

MS dentro de folha. 

Fontes de . ,., variaçao 

Idade dentro folha 

Reg. 12 grau 

Reg. 2Q grau 

Reg. 3º grau 

Res!duo 

..... 

GL 

3 

1 

1 

1 

14 

... ·;Z·--....... 1 ----···---

SQ QM Teste F 

246, 024288 82, 00896 

174,592(41 19, 2395+HE-

23,101875 2,5457 

48,330375 5
1
3,°'.258 

9, CJ74620 

Os resultados apresentados estão de acordo com a tendência -

geral observada nas r
)
rram!neas, de ocorrer aumento no teor de MS da planta 

can a idade, conforme resultados publicados entre outros por CüviARD-LDRD -

!3.t .� (1974. b), BOSE (1971), HAAG � !i� (1967), CORSI (1972), GERVAIS 

e ST. PIERRE (1979), KLJNEUUS e CALDER (19?t3). Em adição, observa-se a ten 
-

d�ncia da folha apresentar maior pOr'Centagem MS relativamente â haste, o -

que ca,cCll"da con os dudos de PEDREIRA e SIL\.EIRA (1972), e SIL\A:IRA (1970). 

Entretanto PEDREIRA e SIL\JEIRA (1972) obsGa!"Varam aumento na MS tanto da -

haste cano da folha cm or1pim colonião. SIL\k.IRA (19?0) observou o mesmo fe 
-

Y = teor de MS x = idade carte 11111 dias 
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r:ione110 em Napier. Deve-se ressaltar porém que nesses dois trabalhos as id� 

des de ccrte eram diferentcis das utilizadas no presente estudo, o que dif,! 

culta a comparação. 
, ,,. Em vista dos resultados, e possivel estabelecer que, no pe-

ríodo de 30 a 75 dias, o capim colonião apresenta aumento no teor de MS,a,!.! 

mento este devido quase que exclusivamente ao aumento da MS das folhas. 

Do p01to de vista de utilização do capim colonião para ali

mentação animal, conclui-se, de acordo ca-11 CDRG:r: (1972), e MS. da planta d! 

�estar em torno. de 3□,oryjo. Consequentemente, a �peca adequada de corte 

deveria ser ao redor de 45 dias de idade, para manutenção de "stand". 

5.3. Coeficiente de digEJstibilidade da MS 

A an;lise de variância do coeficiente de digestibilidade da 
* 

MS (GDMS ) , apreser.tada na Tabela 6 mostrou apenas o efeito altamente sig-

nificativo da idadG de corte. 

Tabela 6. Análise de variância dos efeitos da idade de corte e parte da -

planta sd:lre a digestibilidade da MS no capim colonião. 

Fonte de N var:i.açao GL SQ QM Teste F 

Idade de corte 3 1339, 1) 0341 446,37G280 2? ,4177-tH<-

Parte da Planta 1 47,124633 47,124633 2,8945 

Idade x planta 3 140,006152 46,685384 2,8675 

Idade dentro haste 3 1Cõ2, 554139 354,184?13 21,7553-l!-* 

Idade dentro folha 3 416,6130:JG 138,871032 s,5299-!Hf-

Partes rlentro 3 O dias 1 20,944000 20,9ll-4000 1,2864 

Partes dentro 45 ;jias 1 52,2740'.l-7 52,2740'.l-7 3 1
21CB 

Partes dentro 60 cjias 1 0,166656 0,166666 0
1 
Old2 

Partes dentro 75 dias 1 113, ?952. 03 113, ?9€203 6,98974{-

év ¼ =

....,.... ..... ,.e•-·•-"•·• r ----- ·••· - ....... 
5,11 



Não hruve efeito da parte da planta, nem interaçãr. �ntre id� 

de e cClr"te e parte da planta. A decomposição das somas dos 9uadrados indi

cru efeito altamente significativo da idade de cOl:"te tanto dentro da folha, 

como da haste. Além disso mostrou que aos 75 dias existe uma diferença no 

COMS de folha e haste. Nas demais idades as duas partes se comportaram de 

modo similar. 

Dentro dt:. haste, o COMS aos 30 dias diferiu dce demais cor-

tes, enquanto que a diferença entre 45 e 60 dias não foi significrrte. 

tretanto, os ccrtes com 45 e 60 diferiram do observado aas 75 dias. Estas 

diferenças estão apros0ntadas na Tabela?, a qual contém as m�dias da di

g estibilidade de. MS de acordo com a idade de corte e parte da planta. 

Tabela 7. Teores médios dos coeficientes da digestibilidede da rnatfu.ia se 
-

ca conforme a idade e parte da planta. 

Parte da idade de cortm em dias 
151·· ...... - jlll; 111· • -· -=--�- ···--· 

planta 
30 45 60 

Haste 90,69a 79,42b ?5,92b 

Folha 86
1
95a 85,32ab 76,26bc 

Tukey - EP/o 

?5 

64,3Cb 

73, Olc 

Médias 

77,58 

80,39 

A análise de regressão, do efeito da idade de corte sd::lre o 

CDMS da haste, apresentado na Tabela s, mostrru a tend�ncia linear altame.n. 

te significativa da dirni.nuição do COMS da haste ê medida que a planta en

velhece. 

* CDMS e Coeficiente de digestibilidade da matéria seca.
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Tabela s. Análise de regressão do efeito da idade de corte, sobre a dige� 

tibilidade, dentro de haste. 

� ·  .... • ........... ore: 

F01tes de variação GL 

Idade dentro haste 3 

Reg. 12 grau 1 

Reg. 22 grau 1 

Reg. 32 grau 1 

Res!duo 14 

........... :e: ..... 

SQ QM 

: , 024, 55139 354,184713 

'.' • (E4, 570?26 

o,ce3633 

37,889704 

16,280325 

--;Mf •• •·· 

Teste F 

62,933()¾-ll

o,om? 

2,3273 

No tocante ao CDMS para cada idade dentro de folha, verifi

ca-se, na Tabela 7, que houve uma diferença entre o primeiro e os dois Ú]. 
, �imos cortes. Do mesmo modo que na haste, as folhas tambem apresentam um 

�ecrescimo linear, altamente significativo do CDMS com o aumento da idade 

da planta. Este decrtscimo está apresentado na Tabela 9. 

Tabela 9. Análise de regressão do efeito da idade de corte, sobre a dige� 

tibi lidade 
1 

dentro de folha. 

F01tes de variação GL 

Idade dentro folha 3 

Reg. 12 grau 1 

Reg. 22 grau 1 

Reg. 32 grau 1 

Resíduo 14 

SQ 

�16,612915 

388,265286 

l,96cE08 

26,387402 

1S,28Cl325 

QM 

l38,87CB71 

Teste F 

2 3, 8687-IHf

o, 1204 

1,6208 

Cano pOde ser observado o decrescimo do COMS no período co, 
-

siderado é maior na haste que na folha. De fato a taxa de decréscimo foi 

da ordem de 01 55°/o CDMS/dia na haste e 0,33°/4 COMS/clia na folha. 
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O decréscimo do COMS con a idade da planta� expresso pelas 

equaçoes que se seguem: 

- haste Y e lc:6
1
51 - 0,55 x 

- folha Y = 98,12 - 1,34 x

Em vista do exposto �onclui-se que o CDMS diminuiu com o ª.!;! 

mente da idade da planta. Essa tendência já foi d:Jservada previame1te em 

gramíneas tropicais e temperadas por GJMIDE Af" Ali...; (19?9), CBULAJO !!.t -

alii (l.974), SAIBAJ et r1 ;1. (1978), COLO\iOS et- ali -' (1969), MONSON et -
- -

alii (1969), RICHARD et al:ii (1969), REIO et e.Ji:i (1973) e WRHAM e 

HINMAN (1979). A redução do COMS é atribuída, conforme SILVEIRA (1970), -

RAYMOND (1966) à altereçoos nos constituintes celulares a medida que a 

planta atinge a maturidade. 

� poss:!vel concluir que a redução do GDMS é diferente na -

haste e na folha. Tal fato pode ser atribu!cto ao aumento maior dos consti 
-

tuintes fibr.osos (celulose e lignina), na haste, relativamente às folhas, 

ca,forme evidenciado por FRIBOURG {1965) citado por C�RSI (1972). Gomo P,2 

de se ctiserver na Fig, 1, a �dede de main"' proporção de folha um relação 

à haste é justamente aos 45 dias, que pode ser indicado como melhor �poca 

de utilização de pastagens. 

Este fato foi tamb�m d:Jservado paro ROLIM (19?6), cujos 

maiores CDMS foram obtidos a 45 dias. 

5.4. Teor de nitrcgênio 

A análise de variância do teor de ni�rogênio, em o/o na M9,_ -

�stá apresentado na Tabela 10 e as m�dias do teor de nitrcgênio por idade 

de corte e parte da planta, estão apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 10. Análise de variância dos efeitoo da idade de corte E? parte da 

planta sobre o teor de N, no capim colonião. 

Fontes de variação GL SQ QM Teste F 
,. ..... ,.,. ...... . ...... .,., ... �- e • 'Ili •• 

Idade de carte 3 1,875875 01625291 16,10?1-lHI-

Pf:lf'!:e da planta 1 5,2922(1). 5,29220'.J. 136 
1 324 (}lH(-

Idade x planta 3 o,1CB216 o, !l360?2 0,9291 

Idade dentro haste 3 □,722897 o,24cess 6,2071-lHI-

Idade dentro folha 3 1,261195 0,420398 10,8292-!H!-

Partes dentro 30 dias l 1,267760 1,267760 32,55137-IHI-

Partes dentro 45 dias 1 1,913(90 l,913CB0 49 1 28 0O!f-¾-

Partes dentro 60 dias 1 1,372816 1�372816 351 3629-lf-¾-

Partes dentro 75 clías 1 0,846752 o,846752 21,Sll&lHt-

W/a .. 8,73 

Tabela 11. Teores médios de N, em o/o da MS, do capim colonião conforme a -

idade e a parte da planta. 

Parte da 
planta 

,...,mae p·--, •,. ., • • • • • • '"·· .. . -- • t li , ....... 

idade de carte em dias 
..., .. ._. . .......,. .. ...,.._,_..,..._, e-•----•-•-•---•-nil! .... ...._.......__.,_ ___ _ 

30 45 60 75 

ç ...... , •••• , 

Média 

_ ...... .,._...,..,.., _______ .,._,.._..,._ .. .,._, _.., _,.,_, -• .,..•..,•-----••-..•-•-•·-•-"' "'-* "--* •-•------·--•-•-=-·...._.., • e•·•---•• 

Haste 

Folha 

1,88ab 

2,sea 

l,?lab 

2,84a 

2,11a 

3, roa 

1,44b 

2,19b 

1
1
79 

2,73 
•••Y-

A análise da variânc ia mostrou efeitos significativos da -

idade de corte e da parte da planta, sobre o tear de N. As partes da 

planta, haste e folha, se ccmpClr'tan de maneira semelhante, quanto ao teOl"' 

de N, em cada idatjc de CClr'te, visto que não hcuve efeito significativo da 

interação entre idade de corte e parte da planta. 
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A decomposição da SQ indica que existe diferença altamente -

significativa ent!'fJ as partes, quanto ao teor de N, em tOdas as idades. 
,., . O efeito da idade de corte, sobre o tecr de N, nao varia con 

a parte da planta. Tanto dentro de haste como dentro de folha, houve var� 

ção altamente significativa entro os várias idades de co!"te• 

A análise de regressão �ostrru efeitos quadráticos signific! 

tivas, ccnforme a decomposição da SQ de idade dentro de haste l'3'll conponen

tes individuais de rE:gressão, indicando uma variação definida do teor de 

N do haste con o tempo, como se observa na Tabela 12. A variação do teor -

de N dentro de folha também é definida, ccnfonne a análise de regressão -

que mostrou efeitos quadráticos na decanposição da soma dos quadrados na 

Tabela 13. 
• � H � H 

As variaçoes do teor de N sao dadas atreves das equaçoes que 

se seguem: 

- haste y = o,73 + o,os X - o,ooos x2

- folha y = 0,?6 + 0,96 X - o, 010 x2 

A tendência quadrática, tanto dentro de haste cono dentro de 

l 
,. . f ... f'o ha indica um pcnto maximo, ato este nao verificado pCII:" outros autores. 

Tabela 12. Análise de regressão do efeito da idade de corte, sobre o teor 

de N, dentro de haste. 

li-' ....... 

Fc:nte de 
........ ,. 1 

• li ... * ..... liilt -- ... 

. ,., variaçao 
' ....... ,.,.. jM 

GL 
·-

Idade dentro haf"lte 3 

Aeg. 12 grau 1 

Reg. 2Q grau 1 

Reg. 3º grau 1 

.......... j ........ 

SQ 
1 F • ". á ..... 

0
1
72

0,12 

o,19 

o,41 

QM 

0,24 

,..'la! .... ,, •• 

Teste F 
,.,....., .,.. • •·••na

3,20 

4,82* 

10,60 

-



31. 

Tabela 13. Análise de regressão do efeito da idade de corte, scb:re o teor 

de N, dentro de folha. 

. ... Fc:nte de varJ.açao GL SQ QM Teste F 

Idade dentro haste 3 1,26 0,42 

Aeg. lQ grau 1 0,30 9,73-IH!-

Aeg. 22 grou 1 o,63 16,16-IH!-

Reg. 3Q grau 1 0,25 6,60 

Resíduo 14 o,cn 
... = · ==•- . --➔··••.-.. ··- ·-· ........ ,,,.. ··-•::et:-- ' ••q·,.-•,. •e• ar•

O teor de N foi sempre maior em cada idade de corte 
I 

na fo,.. 

lha do que na haste, cano mostra a Tabela 10. 

Dentro de haste o tec:r de N aos 30, 45 e 60 dias são iguais 

entre si, mas diferem do teor de N no corte aos 75 dias. O teor de N por 

sua vez não difere nos cortes aos 30 e 45 dias. No corte aos 60 dias en

controu-se o maior teOr' de N (2
1 
llo/a). Fato este que tambán ocorreu. oon .9 

teor de N dentro de folha, quando o maior teOr' encontrado foi de 31 07'/o da 

MS. 

Observa-se que, não obstante a tendência quadr�tioa do teor 

de N dentro de hasta � folha, ilustrada na Fig. 4, ei:;tes tec:re� diminuBl:I 

con o envelhecimento da planta. Fato este que cone c:rda com os dados de

OOMICE e_t '; l_i�. ( 19?9) , HAAG et r, l li ( 1967) , PEDREtRA e SIL \EIRA ( 19?2), -

FFENQ-i e Q-fAPARFO (1960), GERWS e ST. PIERRE '(19?9) e 8A1"GJ, lI e+: eJi1. 

(1976). 

Segundo JARDIM e:� ,-,J:t; (1962a) os bovinos são considerados 
, deficientes em proteina bruta quando as pastagens apNeentam cem ma, Cl:i de

B°/o desse nutriente na IAS. Para os animais em crescimento, precoces são r:t! 

cessérios n!veis mais altos. Não verificaram os autores teores abaixo de 
. 

. . 

B°/o, em nenhum corte, multiplicando-se par 6,25 os n:!veis de N (JARDIM, 



19626). LI!fLE et alii (19E:B) em Porto Rico, estudando efeito de n!veis -

crescentes de adubação nitrOJenada. nos capins Napier, colonião .e Pangola,

verificaram o aumento em produção de MS, teor de prote!na de todos os ca

pins aumentou con a elevação da adubação nitrogenada at� 1600 kg/N/ha, a

tingindo con este n::Cvel de adubação, tecres prb.Ximos de J2o/o de prote!na -

nos intervalos de corte de 50 a 60 dias .. 

5.5. Tear de fósfcro 

A análise de variância do tear de fbsfarcf) em o/o na MS, _ apre-

sentado na Tabela 14, mostrou efeito significativo da idade de corte, 

te da planta e da interação entre idade de carte e parte da planta. 

par 
... 

Tabela 14. Análise de variância dos efeitos da idade de corte e parte da -

planta, sabre o tear de P no capim coloniãa. 

-. ,.,,.. • 1 ,..,. • n ·• e • e-• •• ..,..,,....,. r 

F01te de variação GL 

........ •·  ➔ • s ...._ •·•r1t: era-e 

Idade de carte 

P�e da planta 

Idade x planta 

3 

1 

3 
....... *. ..... ....... Pi .... ...... . 

Idatje dentro haste 

Idade dentro folha 

3 

3 
···- , ' d➔ .,, e e e e f -•,..._ 

Parte dentro 30 dias 
' -

Parte dentro 45 dias 

Parte �entro 60 gias 

Parte dentro 75 dias 
... - ........... ••ae:•• 

CV'/o == 16,39 

1 

1 

1 

1 
•·=•·•,eqi

er:e,v;::• •............. 

SQ QM 
..,., ........ * •·= ..... ... 

o, C63Q31 

0,005305 

o,orn2ss 

o,017687 

o,oos3os 

o, □03035
• ..... W$jl: • ♦ a# $ • d 1 1 

O, C'A-2166 

o, 020150 
.......... .. ,. ..

o, 011440 

0,000?26 

0,002646 

0,000748 

o,o14C65 

o,oos?l6 

0,011440 

0,0□0?26 

o,oc.e646 

0,000748 

• ........ ·-- ...... 

Teste F 
1 ..... ,,. .•••• " 

21,37?9-!Hl-

7,6207* 

3, 729Ql!-
• ......... ,. ..... • 

16
1
9883-!Hl-

s,11s6ff 
1 • •• •·••···--· 

131 828 01E-*

o,s??4 

3,1981 

0,9C'A-2 
.... -J-�:=i_.-:., ·jr; • #: .. ...,. ....................... " ............ .

••
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A presença da interação indica um_ canportamento diferente �

das partes, quanto ao teor de P, em cada idade de corte. Este fato é. mos-

trado na decomposição da soma dcs quadrados dos efeitos da interação, 

forme a Tabela 14. 

oc:n 

O efeito da idade de cortei sobre o teor de P, var:í.a con a -

parte da planta. Entre as várias idades de corte houve diferença signific� 

tiva, tanto dentro de haste cono dentro de folha. 

A decomposi�o da sona dos quadrados indicou que
1 

entr� 

eartes hruve somente diferença no corte aos 30 dias, conportando-se de 

do semelhante nos demais cortes. 

as 

mo 

As médias do teor de P, per idade de corte e parte da planta 

estão apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15. Teores mêdios de P no capim colonião conforme a idade de corte 

e parte da planta. 

Parte da idade de corte em dias 

Planta Média 
30 45 60 ?5 

Haste 0,13b o,26a 01 13b O,llb o,16 

Folha 0,22ab 0,24a o,l?bc D,13c o,19 

A análise de regressão mcstrru efeito quadrático significati 
-

vo indicando um aumento e posterior diminuição na haste, com o tempo, 

forme se dJserva na Tabela 16. 

ccn 

A deconposição da SQ de idade de corte dentro de folha em -

oompcnentes individuais de regressão, indica variação quadrática significa 
-

tiva. Este fato mostra, do mesmo medo que na haste, uma variação definida 

do tecr de P da folha con o tempo, como pode ver na Tabela l?. 



34. 

Considerando sobre tOdos os_ cortes, o teor de P da haste -

(0,16°/o) foi significativamente menor que da folha (o,1go/4). 

Tabele 16. Análise de re�ressão do efeito da idade de corte, sobre o teor 

de P, dentro de haste. 

CV GL SQ QM Teste F 

Tratamento 3 o, O+ O,Ol4Cõ5 

Aeg. lQ grau 1 0,0052?8 ?,5891?6* 

Reg. 2Q grau 1 O,OCB820 ll,8?03?2ff 

Reg. 32 grau 1 0,036036 31,505531** 
� Residuo 14 0,00082? 

• 
H N 

As variaçoes do teor de P sao expressas pelas seguintes e-

quaçoos: 

- haste

- folha

Y = O, ü7 + O, OC65X- O, 000034 x2 

2 
Y = O, CB'7 + O, 0075 X - O, 0001 X

Tabela 17. Análise de regressão do efeito da idade de corte, sobre o tear 

de P, dentro de folha. 

CV 

Tratamento 

Aeg. lº grau 

Reg. 2Q grau 

Reg. 3º grau 

Res!duo 

GL SQ 

3 0,02015 

1 

1 

1 

14 

QM 

0,005716 

o,orn.540 

0,014828 

0,000??3 

0,00082? 

•·•·.
Teste F 

5,49765� 

17,923183-¾HE-

0,935114 



O teor de P, conforme s. Tab�la ·1s, é maior na haste sonente 

no corte aos 45 dias, sendo inferior nos dem�s cortes. 

A tendência quadrática, tanto dent�o de haste como dentro -

, . de folha, indica um ponto maximo de teor de P, e isto ocorre na corte aos 

45 dias. Além disso o teor de Pé maior na folha que na haste, u reforça

do pelo fato de haver a maior prop�rção de folha nesta épa::a, pOc:le-se º9:l 

cluir que a idade de corte aos 45 dias seja a melhor para utilização das 

pastagens, com relação a este m�ne�al. 

Há uma tendência de diminuição do teor de P con o envelheci 
-

menta da planta. WERNER e HAAG ( 1972), estudando os sintomas de deficien

cias de minerais em capim colonião, notaram que as folhas mais velhas a

presentavam rececamento nas pontas no tratamento con omissão de P. 

Esta tendência foi observada também por HAAG r'· alii (196?), 

PEDREIRA e SILVEIRA (19?2), í?ERVAIS e BT. PIERRE (1979) e PERDO�O et  p,1 ii 

(1977). 

O teor m:Cnimo de P na planta para satisfazer as exigências 

de bovinos em pastoreio 0 de 0,15o/o na MS, segundo ALBA (1961), Te� abai 

xo deste foi enc01trado na folha somente no corte aos 75 dias (0,13°/4). Na 

haste foi verificado valar acima de o, 15'/o, somente no carte ac.e 45 dias -

( 0,26'3/ci). 

, . 5.6. Tear de potassio 

A análise de variância do teor de potássio (K) em o/ci na MS, 

no capim colonião está apresentada na Tabela 18, enquanto que as médias 

do teor de K, par idade de corte e parte da planta, estão apresentadas na 

Tabela 19. 
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Tabela 18. Anélise de variância dos efeitos da idade de corte e parte da 

planta, sobre o tecr de K, no capim col01ião. 

.. - • 1 ---·-··-,� * --=-• ......... -••u•- ·V·------

Fonte de variação GL SQ QM Toste F 

Idade de corte 3 6,1?0084 2,C66694 8,?446H 

Parte da planta 1 l?,20026? 1?,20026? ?3,l48?H 

Idade x planta 3 s, ?4?432 1,915810 8 , 145(3-!Ht 

Idade dentro haste 3 11,875958 3,958652 16,831� 

Idade dentro folha 3 0,001558 0,013852 o,osss 

Parte dentro 30 dias 1 o,534016 0,534016 2,2?05 

Parte dentro 45 dias 1 15,488266 15,488266 65,BE26H 

Parte dentro 60 dias 1 4,968600 4,968600 211 1253H 

Parte dentro 75 dias 1 1,960816 1,960816 6 1 3359H 

CVo/o = 13, 98 

Tabela 19. Teares médios de K do capim col01ião c01forme a idede e parte 

da planta. 

Parte da idade de corte em dias 
--- Média Planta 

30 45 60 75 

Haste 3,24b 5,9Ca 4,35b 3,?Bb 4,32 

Folha 2,64 2,69 2,53 2,63 2,62 

A análise de variância mostrru efeitos significa�ivos da -

idade de corte, da parte da planta e da interação. A presença da intera

ção indica um canportamento diferente das plantas, quanto ao teor de K, 

em cada idade de corte. Esse fato é mostrado na decanposição de SQ dos e-
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feitos da interação, conforme a Tabela 18. Segundo esta análise não existe 

diferença, entre as partes da planta, no corte aos 30 dias, e diferença 

significativa acs 45 dias, 60 dias e 75 dias, entre haste e folha. 

O efeito da idade de corte, sobre o teor de K, varia com a -

parte da planta. Confarme ainda a Tabela 18, há diferença altamente signi

ficativa, entre as várias idades de ccrte, dentro de haste, enquanto que, 

não há diferença entre as várias idades de corte, dentro d:l folho. 

A análise de regressão mostrou afeitos quadráticos da idade 

de carte, dentro de haste. 

A decanposição da SQ de idade de corte dentro de haste, em -

oonponentes individuais de regressão, indica variação quadrática signific,2 

tiva, cO"Jfonne Tabela 20. 

Dentro de folha, a análise de regressão não mostru.i efeito 

significativo da idade de corte sobre o teor de K, cano mostrou a Tabela -

21, não incti.cando portanto.' ::-ndência definida da variação do teor de K. 

Tabela 2 o. Análise de regressão do efeito da idade de corte, sobre o teor 

de K, dentro de haste. 

Fonte . ,., de variaçao 

Idade dentro haste 

Reg. 12 grau 

Reg. 2Q grau 

Rag. 3g grau 

Res!duo 

GL SQ QM Teste F 

3 ll,875958 3,958652 

1 o, 000'.'.J.81 o, oceo 

1 7,824675 32,2687il-ll-

1 4, C6CB01 17,2231** 

14 0,235195 
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Tabela 21. Análise de regressão do efeito da idade de corte, sobre o teor 

de K, dentro de-1 folha. 

F01te de variação 

Idade dentro folha 

Reg. lº grau 

Reg. 2Q grau 

Reg. 3Q grau

Res!duo 

GL SQ 

3 o,0+1sss 

1 0,005415 

1 0,000000 

1 o, 033135 

14 o,235195 

QM 

o, 01385'2 

Teste F 

o, 0230 

0,012? 

o, 1400 

O teor de I< fai sempre maior na haste, em cada idade de co.:: 
,,. te, do que na folha, c01forme Tabela 19, sendo o teor médio na haste de 

4, 22.o/o e na folha de 2 ., 62.v/o.

O teor de K, em ambas as partes da planta, se eleva a par

tir do 19 corte (30 dias), alcançando maior teor aos 45 dias, tanto na f.5? 

h 
. , lha como na aste, decrescendo a partir desta epoca. 

Cmsidorando scbre todos os cortes, o teor de K da haste -

(4,321/a) foi significativamente maicr que o da folha (2,62o/o). Todavia, co

mo se observa na Tabela 17, não existe diferença entre as duas partes no 

corte aos 30 dias e uma diferença altamente significativa no corte aos 45 

e 60 dias e no carte aos 75 dias. 

A diferenÇ<:1 entre os teares de K nas haste e na folha no -

corte aos 45 dias, da on:lem de 3,21º/o, indica um ponto máximo. 

PERDOMO e� r-}�.J. (1977) também encmtraram o maior teor de -

K, em o/o MS, no corte prMmo_a 45 dias em Guineagrass (Panicum -��"lY!!! 

Jacq.); 28 dias (21 71°/o), 42 dias (21
86°/4) e 56 dias (2,lCY/4). Estes valores 

foram observados em análise da planta inteira. 

Há sempre uma tendência de diminuição do teor de K com o en 
-
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velhecimento da planta conforme observaram HAAG et a11i (1967), WERf\ER e 

HAAG ( 1972) , GERVAI S e ST. PI ERRE ( 1979). 

O teor mínimo de_ K na planta, para satisfazer as exigências 

de ruminantes � de o, 5'/4, segundo WARO ( 1966) 
1 

e não se observw teor me

nor que o,s�, em qualquer cortf:3, tanto em haste como em folha. 

Devido ao nível de ad�bação efetuada yrCENlE G-IANDLEA 
·"-• 

P'.l/í (1962), ari Perto Rico, estudando o efeito da adubaç;o potássica, nos

capins colonião, Napier e Pangola, constataram que a produção aumentw -

com doses crescentes de potássio.

A variação do teor de K dent ro de haste é expressa pela e-

quaçao: 

Y = O, [):'.1-6 + O, 38 X - 0
1 

0036x
2 

" 5.7. yeor- de calcJ..o 

A análise de variância do teor de Ca, em � de MS, apresenta 
-

do na Tabela 22, mostrou o efeito altamente sig�ficativo da parte da 

planta e interação entre idade de carte e parte da planta. 
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Tabela 22. An�lise de variância dos efeitos da idade de corte e parte da -

planta, sd::Jre o teor de Ca, no capim coloníão. 

Fcnte 

Ide.de 

Parte 

. ,., 

de variaçao 

de corte 

da planta 

Idade x planta 

Idade dentro haste 

Idade dentro folha 

Partes dentro 30 dias 

Partes dentro 45 dias 

Partes dentro 60 dias 

Partes dentro 57 dias 

C\f/o = 9,83 

GL 

3 

1 

3 

3 

33 

1 

1 

1 

1 

SQ QM Teste F ........ 
1,593442 o,53114? 2,8888 

2 t1CB346 2,1CB346 11,4?25ff 

l,8?8836 o,6262?8 3,4032* 

2,823562 0,94118? 3, 1190¾-

0,648716 o,2lé.,238 1,1761 

2,3Q'.l.OQ'.l. 2,30:+0Q'.l. 12,5312H 

0,989617 0,98961? 5,3824* 

0,565148 o,565148 3, 0?3? 

o,129411 o,129411 o,?roe 

As médias do teor de ea, por idade de e arte e parte da plan-

ta, estão apresentadas na Tabela 23. 

Tabela 23. Teores médios de Ca do capim colonião ccnfanne a idade e parte 
* 

da planta 

Parte da Idade de corte em dias .......... -....... ·,;a;i·i:a, ._,;11111 a. MI M'dia Planta 
3(J 45 60 75 

........ ,. .. -.... ,--,,. :e�, MI N •. 

Haste 3,6Gb 4, CBab 3,?lb 4,84a 4,03 

Folha 4,84a 4,91a 4,33a 4,55a 4,66 

* Dados transformados em Are sen \f-oo/o -
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A presença da interação indica um comportamento diferente -

das partes da planta, quanto �o teor de Ca, em cada idade de corte. 

A deconposição da SQ mostra que houve diferença significati

va no corte acs 30 dias, e diferença significativa no corte acs 45 dias,e.o, 

tre folha e haste. Nos cortes subsequentes não hClUve diferença entre folha 

e haste, quanto ao teor de Ca. 

O efeito da idade de corte, sobre o teor de Ca, Vé3l"ia con a 

parte da planta. Conforme a Tabela 22.1 houve diferença significativa, en .... 

tre as várias idades de carte dentro de haste, o que não ocorreu dentro de 

folha. 

A análise de regressão mostrou efeito linear significativo -

da idade de corte, sobre o teor de Ca, dentro de haste como mostra a Tabe

la 24 mas não dentro de folha, conforme Tabela 25. 

A variação do teor de Ca dentro de haste é segundo a equa-

y = 4,69 - O,Dl8x. 

Tabela 24. Análise de regressão do efeito da idade de corte, sobre o tear 

de Ca, dentro de haste • 

.... 

CV 

Tratamento 

Reg. lº grau 

Reg. 2Q grau 

Reg. 3!:! grau 

Ras!duo 

ª*e*•••••• • • 

GL 

3 

1 

1 

1 

J4 

.... , ....  .,.,._ .. ,. T ..-e··,o 1 1 l T T 111•• at • 

SQ QM Teste F 

2,823562 D,941187 

1,580210 

0,532000 

o, ?11300 

o,1s3e50 

e,594617* 

2,893759 

3,868716 

.............. 



Tabela 25. Análise de regressão do efeito da idade de corte, sobre o teor 

de Ca, dentro de folha. 

CV GL SQ QM Teste F 
.........__ . .. 

Tratamento 3 0,648717 o,216239 

Aeg. 1º grau 1 0,02CB93 0,114183 

Aeg. 2Q grau 1 o,559274 3, 0'.1-1841 

Reg._ 3Q grau 1 o, 038448 o,372285 

Aes!duo 14 0,183860 

O experimento mostrru que o teor de Ca, na haste, aumentou -

com o envelhecimento da planta, e p ela Tabela 23 observa-st: que e;ta dif'J;; 

rença foi significativa, fato que não ocorreu can folha. PEOREiffi e SIL\El 

RA (1972), verificaram que na lâmina o teor de Ca praticamente não variou, 

mas na haste o teor desse elemento, sofreu um decréscimo com o envelheci

mento. PERCOMO e� -�Jii (1977) citam que o teor de Ca praticamente não va

ria. 

C01Siderendo a planta inteira hruvs um decr�scimo, no teor -

de Ca, com o avanço da idade. Dados publicadcs por HAAG et elii (1967), -

íl:FWAIS e sr. PIERRE (1979), confirmam esta tendência. 

O teor de Ca na planta deficiente está abaixo de o,lS'/o cai-

• forme FRENCH e CHAPARFU (1960), e não se observa teor abaixo de 0 1 15°/o em

nenhum corte, e qualquer parte da planta.

A utilização das pastagens pede ser realizada em qualquer é

pooa
,, 

com relação ao tecr de Ca. 
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,,. . 
s.a. Tecr de mp.gne9�Q. 

A análise_ de variância do teor de magn�sio_ (Mg),, em o/o na �s,

N , 

. 
il' 

no capim coloniao esta apresentado na Tabela 26, e as medias do teor de 

Mg, par idade de corte e parte da planta; estão apresentados na Tabela 2?. 

Tabela 26. Análise de variância dos efeitos da idade de corte e parte da 

planta, sobre o teor de Mg, no capim colonião. 

···•:mr:t;.,......,, . •·· , . .., �- i» 11t T1t • 

F01tr" 

Idade 

Parte 

Idade 

Idade 

Idade 

Parte 

Parte 

Parte 

Parte 
i :r, 

• N 

de vanaçao 

de ccrte 

da planta· 

X planta 

dentro haste 

dentro folha 

.,.,. .• ,,-ee:· 

dentro 3 O dias 

dentro 45 di� 

dentro 60 dias 

dentro 75 dias 
..... Mi., .. "" Maf$::; ... 

CV'/4 = 32,10 

GL 

3 

1 

3 

3 

3 

l 

1 

1 

1 

t I T 

, ................ � . .,., ........... ,.

SQ 

... 4" .. - . • .. " ... ;a ....... 

o,d27379' 

o, 02343? 

o,d23179 

o,O:'l-7691 

0,002866 

0,001666 

0
1
02ssss

0,000266 

□,014016
··••·•·-•-· ...... 

QM 

0,000126 

o,02343? 

D,00?726 

0,015897 

o,oocess 

0,001666 

0,026666 

0,000266 

□,014016
• 

Teste F 
••·« • ••·,. lf••r 

1,655? 

4,2521 

1,401? 

2,8841 

o,1733 

0,3023 

4,8380f-

c,7?40 

2,!3429 
.............. 

Tabela 27. Teares m�dios de Mg, do capim cclonião confonne a idade de cor 
-

t:9 

Parte da 

Planta 

Haste 

Folha 

te e parte da planta. 

•,.. • • • • • , •-•,.. r t.,.. . ,, ........... ..... 

idade de corte em dias

30 45 

o,lBa 

0,21a 

o,35a 

0,22a 

r . .,.,,....,., •*:ti•·• • -.:-

60 75 

o,23a 

0,lBa 

o,29a 

o,19a 

Média 

o,26 

0,20 
••., • •••• * t n 
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A análise de variância não mostrou efeito significativo da -

idade de corte, da parte da planta e nem da interação entre idade de corte 

e parte da planta. Isto indica um conportamento semelhante das partes da 

planta em cada idade, quanto ao teor Mg, con exceção da idade de. corte aoo 

45• quando houve uma diferença significativa entre haste e folha, cano se 

observa na Tabela 26. 

A an.;lise de regressão não mostrou efeito lineé.lr' e nan qua

drático da idade de corte, sobre o teor de Mg deritro da haste e nem dentro 

da folha, como se pode o�servar na decomposição da SQ de idade de corte em 

conpa,entes individuais de regressão, nas Tabelas 28 e 29. 

Tabela 28. Análise de regressão do efeito da idade de CCll:"te, sobre o teor 

de Mg dentro da haste. 

Fonte de • N var:i.açao 

Idade dentro haste 

Reg. 12 grau

Aeg. 2Q grau

Reg._ 32 grau 

Res!duo 
• -- iM. e ,. 

GL SQ 

3 o, rn.7691

1 o, ooceo1 

1 0,102m 

1 o,m12s1 

14 O,OC6511 

QM 

o,01589? 

Teste F 

1,1251 

1,8520 

5,6752 

T 1 2 A 'li 
.., abe a 9. na se de regr.essao do efeito da idade de corte, sobre o teor

de Mg, dentro da folha. 

Fonte de variação GL SQ QM Teste F 
. .,,,. ... :e • • '• :>- ftf; - IP .,....., :e:i•:teoet ·•..«:PI·• •• ,,. -- • * • • ,. • •. , li" ...... 

Idade dentro folha 3 o, OCE866 o, 00(955 

Reg. lQ grau 1 O, OOl?fl.3 0,3CB6 

Reg. 2Q grau 1 0
1
ooom3 o, Ofl.30 

Reg. 3Q grau 1 0,00112s o,2rn4 

Res!duo 14 0,003511 
... , . ·•·=•,·• • --. e • .,..,..... •m,;--·•···••·· ' ............ •
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O teor de Mg no corte aos 30 dias foi maior na folha (0,2lo/o) 

do que na haste ( o, 18°/o), entretanto nos demais cortes o teor de K serrpre -

foi maior na haste, embora só �enha havido diferença significativa 

haste e folha no corte ao 45 dial3, cano indica a Tabela 26. 

entre 

O teor mêdio de Mg da haste ( 0,26'3/o) anbora sendo maior que 

da folha ( 0,20'/o), nãci forem estatisticamente diferentes. 
, 

O teor de Mg na haste apresenta um ponto_ maximo, Embora a a-
# N N A • nalise de regres:?ªº nao tenha demonstrado qualquer tendencia significante, 

no corte acs 30 dias se deu a Única diferença significativa entr'E3 haste e 

falha. 

HAAG et alii (1967) encontraram tendência de diminuição do 

teor de Mg con o envelhecimento da __ planta, mas não acentuada. Segundo es

tes autores, sob o ponto de vista de nutrição animal, consi dere.-se defici

ente o. forrageira que apresenta_ va!cr mrn ar da que o, lo/o de Mg na MS. Tecr 

que não ocorreu em qualquer idade de corte, tanto em haste como folha. 

GOMIDE et alii (1969) e PERD0M0 et alii (1977) não enoon�

ram tendência definida de variação do teor- de Mg, pera as g!'am:Cneas estud_! 

das, inclusive para a capim colonião, con o envelhecimento das forrageire.s. 

Entretanto GERVAIS e ST •.. PIERRE ( 1979) observarem um decréscimo na teor de 

Mg con o envelhecimento da planta. 

5. 9. Tear de enxofre

A an�lise de variância 90 teor de enxofre (s_), em o/o de MS, -

não mostrou efeito significativo da idade de carte, parte da planta e nem 

interação entre idade de carte e parte da pla!}ta, conforme as tabelas 30 e 

também a Tabela 31, onde estão contidas as médias do tear de S, par idade 

de corte e parte da planta. 

Portanto não há efeito da idade de corte sobre o teClr' de s,

nas partes da planta. 



Tabela 30. Análise de variância dos efeitos da idade de corte e parte da -

p lanta, sobre o teor de S, no capim colonião. 

... - ,-e,:ret:e; 

FcntE· de
"' 

variaçao GL 
....... • e ... •.• • •. ·t• ...... ,.....* 

Idade de corte 3 

Parte da p lanta 1 

Idade x planta 3 

Idade dentro haste 3 

Idade dentro folha 3 
.,.,. - .... •·· ... ..,

Parte dentro 30 dias 1 

Parte dentro 45 dias 1 

Parte dentro 6 O dias l 

Parte dentro 75 dias l 

t:·e •••·'Ili -·

SQ QM 

---•---·>#;Or· . .. .. ... .... ........ , ....... 

0,402813 o,1342?1 

o,6692?6 0,6692?6 

□,6547?? o,218259 

0,442234 o,14?411 

o,615357 0,203119 
::mr-o:e e a-•·•ee • • - -

0,612241 0,612241 

0,0002?0 0,0002?0 

D,OOOCG8 0,000038 

o, 7115m º· 711504 

,. ,. ..... ,. -- ... '

Teste F 
•·••• ••·•e •. ,., •. ....,...., • 

□,6920

3,4493 

1,1248 

o,759? 

1,C6?1 
......... ···••-

3,1554 

0,0013 

0,0001 

3,66?0 

Tabela 31. Teores médios de 8 no capim colcnião conforme a idade de corte 
* 

e parte da planta. 

... ct ... ,,_.. ••• - ..... ............ .. ..... t+t;JI': ......... 1 

Parte da 

Planta 

idade de corte em dias 

• àn .. 

Haste 

Folha 
.,.. .... 

30 45 60 
=---e a ., * ♦t • ,e e: • +r• ., -e • -•-==-eert• e ·,- ,,. • e e e e ,_. 

• -• ..,,...,..., ........ �.. .... • • ,...�r11r-c-:t 

2,?B 

2,?8 
• ... li * ... ·• • 

?5 

2,63 

3,34 

--· •·• - .. . .....

Media 

,ye-·« •e·• • · eooe • •• 

2,61 

2,94 

,. 

, ,., ,., 
fi A analise de regressao nao mostrru efeitos linearef3 signi -

cativos da variação do teor de S da parte da folha con o tempo, conforme -

as Tabelas 32 e 33, para haste e folha, respectivamente. 

* Oadcs transformados em are sen vlOrJ/o
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Tabela 32. Análise de re�ssão do efeito da idade de corte, sobre o teor 

de S , dentro da haste. 

Fa,te 
,,,.. . ., T 

de . .., veriaçao 
a,Pt • .,.,,..... . ., :11 

Idade dentro haste 

Reg. 12 grau 

Reg. 2!l grau 

Reg. 3Q grau 

Ras!duo 

GL SQ QM Teste F 
........... ,.. •·••••a• e • • -... e-e s••· ., ... 

3 0,442234 o,147411 

1 O,CB0:312 0,415470 

l o,194482 1,002349 

1 0,167138 o,sl.6420 

14 o,194027 

Tabela 33. Análise de r't3!;fressão do efeito da idade de corte, sabre o teor 

de S, dentro de folha. 

Fa,te de 
.. .. .

. "' var:J.açao 

Idac!o dentro folha 

Reg. 12 grau 

Reg. 212 grau 

Aeg. 3g grau

Res!duo 

.. , ...... .... ..,. ......
GL 

3 

1 

1 

1 

14 

. ... ,. ...... .. ...
SQ QM 

.. ct ........ 

0,615357 0,2CE119 

0,5372?4 

0
1

070:399 

o,oro383 

o,19402? 

. . .. ·•. ,. . . 

Teste F 
... , ...... ,. .. 7 T 

2, 769CE9 

0,3643?9 

o, CX38053 

Não ha.ive variaç ão no teor de S c011 o aumento da idade da 

formgeira. HAAG et alii (1967) verificaram que o teor d0 S na planta di

minuiu con o envelr1ecimento. 

\A.if.ANER e HAAG (1972) não c01statamm deficiência v.is!wl no 

capim colonião, c ulti\.adO em solução nutritiva carente e m  s.
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A an�Jise dEJ varlância do t eor de manganes (Mn), em p� na_ -

MS, apresentada na Tabela 34, mostrOJ apmoo o efeito significativo da i� 

de de corte. 

Tabela 34. Análise de vc1riÔncia dos efeitos da idade ele corto 0 parte da -

planta, sobre 

�------

Fonte de 
.. .....,..., 

Idade de 

Parte da

.... .. � ..... ..-. 
. ,,,,. .... 

var.i.açao 
/lilll' .. .  íir ••. , 

corte 

planta 

Idade x planta 

Idade dentro haste 

Idade dentro folha 

Partes dentro 30 dias 

Partes dentro 45 dias 

Partes dentro 6 O dias 

Partes dentro 75 dias 
• 1•• .• .,,., .. 

CV'� = 27 1 30 

GL 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 
... 

o teor de Mn, no capim colonião. 

SQ QM Teste F 

13633,0000W 4544,333337 3,58CT7* 

522,666748 522,666748 o,4118 

525,000000 179, 000000 o, 1378

7302 ,999761 2434,333253 1,9181 

6854,999883 2284, 99996 O 1,aorn. 

8,166625 8,166625 G,00:34 

682,666626 682,666626 O 53?9 
t 

352,666687 352,666687 0 12??8 

4,166687 4,166687 0,0032 
••• • .  !Ir .. •1• 1 ' J ...... ,_. •. ,. ...... ,1 p 

Não hruve _ efeito da p�e da planta e nan interação entre -

idade de corte e parte da plcnta. A deconposição da sona das quadrados não 

indicru efeito da idade de corte em ambas as frações da planta. Em todas 

as idades de corte, tanto haste como folha se comportam da mesma maneire. 

A Tabela 35 contém as médias do teor de Mn, em ppm da MS, e 

não se observam diferenças entre as idades de corte. 
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Tabela 35. Teores m�dios de Mn no capim crJonião cc:nfonna a idade e parte 

da planta. 

-•-· =•·---·· •• 

Parte da 

Planta 

idade de corte em dias Média 

Haste 

Folha 

l#S 1 

-·· ..... •··. . . 

30 

162,33 

sert0 .. • 1111 ·••·••·# ITR 

45 

153,33 

132, 00 

60 

118,33 

103,00 

• (f 

75 

1()().,33 

103,00 

...... .,,., "' 

136,l? 

125,83 

A an�lise de r8!Jreesão mostrou efeitos lineares de idade �e 

corte, portanto há indicação de ta1d�ncia definlda de var.iac;ão do teor de 

Mn, da haste e da folha, con o tempo. 

A Tabela 36 apresenta a anéÍlise de �agressão do tecr de Mn 
# N dentro de haste, a Tabela 37 apresa,ta a analiso de regressao do teor de 

Mn dentro de folha. 

Tabela 36. Análise de regressão do efeito da idac:e de corte, sobre o teor 

de Mn, dentro de haste. 

. - , ... ··- .. .,. .. .... .. ... • • • • ••·aia••,...,_.. • .. . .... ,., ...... •·· 

Farte de variação GL 00 QM Teste F

• d ........... :4-,-. • • e, il." .,. - •• 1 ._. ,, .. •• ••�h• r "' 

Idade dentro haste 3 ?.303,00 2.434,33 

Aeg. 1'1 grau 1 6.998,40 s,sl4* 

Aeg. 22 grau 1 s,33 o, QO:::I. 

Aeg. 31:1 grau 1 299,27 0,235 

Resíduo 14 1.20s,11 
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Tabela 3?. Análise de regressão do efeito de idade de ccrte, sobre o teor 

de Mn, dentro de folha 

_________ ..__,_....... .................... _,.,,__, ....,.____ ...,. _____ .,.. ____ "'""""'_ -�-....... --.�--------------

. ... 

F01te de variaçao GL 

-r••._..,.. :# e--;11 e a d Ili s -111 e,:tn: ............. 

Idade dentro folha 

Reg. 12 grau 

Reg. 2Q grau 

Reg. 32 grau 

Res:!duo 

3 

1 

1 

1 

14 

SQ QM 

•==•-- . ....... , . .,,. -·• ..... .... . ., .. ,.,., .. 

[; 854,99 2.284,99 

f BBD,60 4,634* 

833,33 0,657 

141,07 0,111 

l.269,ll

• N Estas variaçoes, do teor de Mn dentro d3 haste e dentro de 

folha, são de.das pelas equaçÕes que seguem: 

- haste y = 210,77 - 1,44 x

- folha y = 195,13 - 1,32 x

O teor de Mn não diminui ccrn o envelhecimento da pl anta, co,. 

mo se observa na Tabela 35. 

GOMIDE et alii (1969), trabalhando con sempre verde, no 8�. 

sil Central, verificaram que ccrn 2 00 kg/ha de N hcuve aumento crescente -

no tecr de Mn con o envelhecirrento, cujos tecres, em ppm da MS, foram: 4 

semanas (172), J2 semmas (2CB), 20 semanas (235), 2� senanas (243), 36 se

manas (312). Essa mGSma tendêrcia não fcri verificada em Napim- o Pangola 

que tiveram ccmpClr'tamento não definido. Estes autores constataram que a �

dubação de N influiu na concentração de Mn, que aumentou con o eument o do 

n!vel de N. 9=:RVAIS sr. PIERRE (1979) verificaram que o tecr de Mn em gra 
..... 

m!nea temperada dimi.nuiu con o envelhecimento. 

A exigência diária , pare bovino, de Mn é de aproximadamente 

20 ppn (NATIONAL RESEARCH (l)LJNC:CL 1966b). Gemo se po:le observar, através -

da Tabela 35, o menor teor verificado foi de 103, 00 ppm na MS, na folha no 
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corte aos 60 dias. Portanto a utiliza�o, no que diz respeito ao tem,- de -

�n, pede ser feito em qualquer época de corte, consi derando a quantidade -

de i ngestão/dia/animal.

A an�lise de variância do teor de cobre (Cu) em ppm na MS, 

no capim colonião está apresentada na Tabela 38. 

Tabela 38. An�li se de variância dos efeitos da idade de corte e parte da -

planta, sobre o tear' de Cu, no capim coloniãa. 

Fcnte de veriação GL 

...... - .,,., .. . ' 

Idade de corte 3 

Parte da planta 1 

Idade x Planta 3 
•·--:roe--·----;f1s;: ... � • - • 

Idade dentro haste 3 

Idade dentro folha 3 
. • Mtd: ...... b e t;• 4 tf: lt « ,_...., ............ 

Parte dentro 3 O dias l 

Parte dentro 45 dias 1 

Parte dentro 60 dias 1 

Parte dentro 75 dias 1 

CV°� = 21165 

SQ QM 

., ......... *illr1II re a., 

5135, J25003 1711, 700335 

155, t::41656 155, t::41656 

331,458343 110,486114 
...... , ............ 

3332 ,916659 1110,972219 

2133,666659 711,222219 
. •••·••••· att• 

37,500000 37,500000 

352,666656 352 ,666683 

88,166664 88,166664 

8,166667 8,166667 

Teste F 

22,390:1� 

2, CJ281 

1,4452 
$km�.,,....,. , ,.......,._ 

14�5326� 

9, 3 Q35-IHE-
.. e • • 111 ,t,s.- • 

0,4900 

4,6152* 

1
1 1533 

o,1CE8 
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Tabela 39. Teores médias de Cu no capim colonião c01forme a idade de corte 

e parte da planta. 

Parte da idade do corte em dias 

Planta 
Média 

30 45 60 ?5 

Haste 42,6?ab 68,6?a 38, OCb 22,33b 42,92 

Folha 47
1
67a 53,33a 3□.33ab 201 OCb 37,83 

A análise de variância mostrou efeitos significativos dS id_g 

de de corte, mas não mostrou efeitos  da parte da planta e nem inte:ração ª.!:! 

tre idade de corte e parte da planta. 

A decomposição das sonas dos quadrados ;ncticou l:lm efeito al 

tamente s�gnificativo da idade de corte ta�to dentro de folha, cano de ha,! 

te. Além disso mostrou que �o� 45 dias há difer019a no teor de Cu, 

folha e haste. Nas demais idades o comportamento da haste e da folha 

semelhantes. 

entre 

sao 

Oentr9 de haste, o teor de Cu aos 30 e 45 dias diferiram dos 

cortes acs 60 e 75 dias. Dentro de folha o teor cte Cu aos 30, 45 e �O di

as diferiram do corte aos 75 dias. Estas diferenças estão apresent�as na 

Tabela 39 e a mesma contém as médias dos teores de Cu da MS de acordo com 

a parte da planta. 

A análise de regressão do efeito da idade de cc:rte sd::lre o 

teor de Cu da haste, apresentado na Tabela 40, most�a a tendMcia quadrátj 

ca altamente signifi�ath.a, con o pente máximo na idade de 45 dias, cujo 

teor é de 68 967 ppn de Cu. 



# ... Tabela 40. Analise de regressao do efeito da idade de corte, sdJre o tear 

de Cu, dentro de haste. 

Fonte de var.iação GL SQ QM Teste F

Idade dentro haste 3 2 332,92 l 110 1
97

Reg. lQ grau 1 J 260,42 J.6 486H 
, 

Reg. 2Q grau 1 J 302,m 17 033** 
' 

Aeg. 3Q grau 1 ??0,46 1 0, roa

Aesiduo 14 76,45 

A análise de regressão do efeito da idade de carte sob� o 

teor de Cu da folha, apresentado na Tabela 41, mostra uma tendência defin.!, 

da do teor desse elemento de diminuir con o envel�ecimento da planta, mas

pode-se perceber, através da Tabela 38, que esta diminuição tende a ter 

efeito quadrático, pais o maior teor se deu no corte aos 45 dias (53,33 

ppm na MS). 

Os tecres de Cu dentro de haste e de folha variam segundo as 

equações: 

- hast· y = 39
1
58 + 4,25x - o, �x 

- folha. y = 74,93 - o,7lx

Tabela 41. �nálise _ de reg!'essão do efeito da idade de corte, sobre o tecr 

de Cu, dentro de folha. 

Fonte de N variaçao GL SQ QM Teste F 

Idade dentro folha 3 2.133,67 711,22 

Reg. lº grau 1 1.685,40 22, Q!l.?ff 

Reg. 2Q grau 1 192, 00 2,512 

Reg. 3Q grau 1 2E6 ,2? 
·•

3 352 , ,, .• a . 
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Pelo exposto con�lui-se que o teor de Cu dirrd.nui com o 

lhecimento da planta. Essa taidência foi dJservada por GOMIDE F.:t- alii 

enve 

-

( 1Sô9), PE.RDOMO et alii ( 1977) o GERVAI 8 e ST. -PIERRE ( 1979). 

A exigrancia diária de Cu, para bovino é de 10, 00  ppm, confC!; 

me o NATIONAL RESEARCH COUNÇIL ( 1966a), e cano não se verificou teor de Cu 

inferior em qualquer parte da planta em todas ida�es, pode-se ccncluir 

que, c.om relação a este elemento, a uti],ização pode s9!_' feita em qualquer 

�poca de ccrte, considerando a quantidade de ingestão/dia/bovino. 

5.12. Teor de zinco 
. ..,,..• , ........

A anhlise de variância do teor de zinco (Zn)
1 

em ppm na MS, 

apr�entada na Tabela 42 não mostrou efeito sig�ficativo da idade de 

te; da parte da planta e rem interação entre idade de corte e parte 

planta. 

ccr 

da 

Tabela 42. Análise de variância dos efeitos da idade de corte e parte da 

planta, sobre o teor de Zn, no capim colonião. 

Fcnte de 

Idade de 

• N variaçao 

corte 

Parte da planta 

Idade x planta 
½ 11 tr .. ,.,,. ........... :is ......... 

Idade dentro haste 

Idade dentro folha 

Parte dentro 30 dias 

Parte dentro 45 dias 

Parte dentro 60 dias 

Parte dentro 75 dias 

C\fo/o = 13, CJ7 

GL 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

SQ QM Teste F 

350,333343 116,????81 2,8461 

140,16668? 140,16668? 3,4162 

208,������ '"'""* 6�,611100 1,6966 
--·--· .,_.. •• . * .. 

244,916641 81,638880 1,989? 

314,249985 lrn.,?49995 2,5530 

1,sooooo 1,sooooo o,roes 

0,166664 0,166664 o, 0040 

80,666671 80,666671 1,9660 

266,666656 266 ,666656 6,4993* 
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Isto indica um canportama�o semelhante das p�es da planta 

em cada i�ade de corte
.! 

quanto ao tecr de Zn, can excessão do coM;e aos ?5 

dias quando hcuve uma di f'eren ça signi f;cati ya entre_. folha e haste•

A Tabela 43 mostra as m'dias do t eor de Zn, por idade de COJ:

te e parte da planta. 

Tabela 43. Teores médios de Zn no capim colonião cO'lfcrme a idade de corte 

e parte de planta. 

··• ... •1--. - ••.• 

Parte da Idade de corte em dias 
.. •·--- ..... .,. ....... ,,,.. • ...... * ,. 1 •·-· Media 

Planta 30 45 60 ?5 
i....-:-eer .... .,,... ... •·--- .,, ... -�-- ,.,. .......... ,, --70M$0·•-.. *. .. -·· • .. t • 

Haste 54,33 44,00 51,6? 55,6? 51,42 

Folha 55,33 44,33 44,30 42,33 46,58 
-.e.·i••·--- -· ••·.:ii •a�

A análiae de re�ressão não mostrou efeito significativo da 

idade de corte, sd:Jre o teor de Zn, dentro de haste, cO'lfonne a Tabela 44. 

Tabela 44. Análise de rEgressão do efeito da idade de corte, sd:Jre o teor 

de Zn, dentro de haste. 

---·Ili ......... ., ........ ,➔• e •w•n1•••• • 1 1 

Fonte de
. ,., var:i.açaa GL SQ QM Teste F 
--- ........... m •tt••1•r•• •••• E ..•.. ., ..... 

Idade dentro haste 3 244,916641 81,638880 

Reg. lº grau l 20,416667

Reg. 22 grau 1 154,033333
Reg. 3Q grau 1 ?0,416665 

Residuo 14 

E 
# N ntretanto a Tabele 45 mostra qua a analise de regressao m(!! 

trw efeito linear significativo dentro de folha, score o teor de Zn, ca, 



fonne a decomposição da sona dos quadrados da idade de carte em 

56. 

canponen 
� -

tes individuais de !'agressão. Portanto existe uma tendên9ia de.!f'inida de V,! 

rlação do tear de Znt dentro de folha, decrescer con a idade da planta. 

Tabela 45. Anàlise .de regressão do efeito da idade de ccrte, sc:bre o tear 

de Zn, dentro de folha. 

. . ,,...,.. • drz·eme-:a: ...... 

Fonte de variação GL 
·-· hOCl#r ·••t•••·r.i•a••--= 

Idade dentro folha 3 

Reg. 12 grau 1 

Reg. 22 greu l 

Reg. 32 grau 1 

Resíduo 

SQ 

- ., ---· ♦ ...... --

314,25 

228,15 

60,?5 

25,35 

QM Teste F

......... ,. •:• ... t Slt ... :ft 

la!., ?5 

5 56* 
' 

1,48 

o,62 

A variação do t ear de Zn dentro de folra se dá segundo a 

equaçao: 

y = 60,23 - o,2ex 

O teor m�dio de Zn é maior na haste (51,42ppm) do que na f� 

lha ( 46,SBppm). 

OOMIDE e:· ,,�1" (�9), trabalhando con capim sempre verde, 

observaram que os teores de Zn dimin!:!iam at� a 28º semana, pas�anr;ro então 

� aumentar na 36º. semana. Os teores de Zn neste experlmento fC11:"arr1 1 em pon 

da MS; corte a 4 serr�mas (36,4ppm), 12 semanas. (3S,9ppm), 20 semanas (3116 

ppm), 28 semanas (30,6ppm)_ e 36 semanas (39
1

4ppm). Estes autores afi:t"!!fim 

que não. há :lnfluância de adubação nitrcgenada scbre o tear de Zn nas di \A:lJ: 

sas idades de carte. 

Outros autores cbservaram decréscimo no tecr de Zn cem o en 

velha::imento como Ft.ADOv'IO 1:•r. c:1Ji, (19??), G::AVAtS e sr.� (19?9). 
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A exigâicia diária de Zn, pare bovinos, , de 50 ppm se�ndo 

a AGRICULTURAL Fl::SEAA0-1 COUNatL (1965). Portanto hwve insuficiência de Zn 

na haste aos 45 dias e na folha, para nutrição animal. 

A aoolise de var.i.ância do tecr de ferro (Fe), em ppm na MS, 

no capim colcnião est� apre�ntado na Tab�la 46, e a mesma mcstr� que h� 

� efeito significativo da idade de certa, !!1� �o hwve efeito � parte 

da planta e nem efeito da interação entre idade de ccrte e parte da planta. 

Tabela 46. Análise de variância pos efeitos da idade de corte e parte da 

planta, sobre o teor de Fe, no capim colonião. 

ll'r• •••• ;t 1• ,,.. ..... --,. ···•-· 

Fonte de variação GL SQ QM Teste F 

. .,...m••·••••• ' r • ,11 s:sr q ..... ' 

Idade de corte 3 1,472239 0,480746 20,85!1.5-Mif,

P�e da planta l o,1CB8?2 O,OCB8?2 o,4195 

Idade x planta 3 0,215200 o,071?33 3,0'.1.83 
g·•• l .. , ............. 

Idade dentro haste 3 1,398?20 o,466240 1e,a131ff

Idàcle dentro folha 3 o,2ea?1a 01 CB6239 4,cmr 
e·x• 1 ,. lllidl 14 llfl!l .. t'IJ:',-C 'f'.'' 

Partes dentro 30 d. l O,CE89?0 o,CE89?0 2193CB 
.... 

Partes dentro 45 �• 1 O,OCE235 0,005235 o
.,
2649 

Partes dentro 60 d. l o, CElCE5 0105lCE5 2,1?00 
.. 

Partes dentro ?5 d. l O, CB8801 o,c:eaa01 4,1986 

·-·. 1 • •  -----•14rli11111G·� 

CV'/4' = 51 35 

A decanposição da soma dos quadrados indicou efeito altamen 
� I• • ' ' ' ' .. 

te �gnificativo da idade de corte dentro de haste e efeito significativo 

da idade de corte dentro de folra. Mcetrru também que as f'mçties da plan-
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ta, haste e folha, se comportam de mo::l_o semelhante, em cada idade de carte. 

A Tabela 4? mostra as médias dos teares de Fe, em ppm na MS, 

por idade de corte e parte d a  planta. 

Tabela 4?. Teores médios de Fe, no capim oolonião ca,forme a idade e par

te da planta,* 

Parte da 

Planta 
·--

Haste 

Folha 

idade de corte em di.as 
,·:e·•·••• a• s·♦vre I D 

30 
·e:;e, LJU►·• a·#& 

........... •·-.....

45 60 
...... ,. -· ........ 

3,cea 

3,03ab 

21
61b 

2,SCab 
____ _,_., ♦--.•·1::r• • •· • •• L 

*Dados transformados an log ppm.

··-- .. ,,

?5 
..... , ........ . 

2,43b 

2,68b 

,,. Media 

2,as 

2,ae 
1 ..,... •• • • ....... .., r • 

Dentr.9 de haste, os teores de Fe aos 30 e 45 dias são iguais 

entre si e di. ferem dos teores de Fe aos 60 e ?5 dias, que por sua vez são 

iguais entre si. 

Dentro de folra o teor de Fe no carte aos 30 dias � sign1f1 
-

8ativamente maicr que no corte aos ?5 dias. Entre os cortes aos 45 e 60 

dias não há difermça. 

A análise de regressão mostrw efeito linear significativo 

da idade de carte dentro de haste, conforme Tabela 48 e efeito linear si,s 

nificativo dentro de folha, cano mostra. a Tabela 49; confonne ctecanposição 

da sana dos quadrados em canpon�ntes individuais de regressão. 

Estas análises indicam uma �nd3ncia definida de dirrd.nuição 

do teor de Fe, tanto dentro de haste como dentro de folha, e as 

que se seguem exprimem estas variações: 

- haste- y = 3. CE9 ... 39 ,69x

- folha y = J.. 749 "":' 17, OOX

equaçoes 
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Tabela 48. An&lise de regressão do efeito da idade de carte, sc:bre o teor 

de Fe, dentro de haste. 

N Fonte de var:i.açao GL SQ QM Teste F 

Idade dentro haste 3 5 641.224,64 l 880.403122 

Aeg. 19 grau 1 s.316.326,sa 28,34� 

Aeg. 22 grau l 2CB.616,33 1,12 

Aeg. 32 grau 1 115.281,66 o,61 

Tabela 49. �náli�e�de rcg�essão do efeito da idade de carte, sobre o tecr 

de Fe, dentro de folha. 

Fonte de variação GL SQ QM Teste F

Idade dentro folha 3 1 020.448,90 34C, 149
1
63 

Aeg. 12 grau 1 9?5.630,02 s,20* 

Aeg. 22 grau 1 3?4 1 00 

Reg. 32 grau 1 44.444,82 

Resíduo 14 18?.551,41 

Os teores de Fe na haste são maicres do que na fol.ha nos cor 
-

tes aos 30 e 46, ocorrendo o inverso con cartes aos 60. e ?5 dias. 

G01clui-se, face a o  exposto, que o teor de Fe decresceu com 

o envelhecimento da planta. OOMIDE et .al:.il (1959) enco,:t:;raram f::l mesma t9D.

dência, mas PEROOV[) et alii (19??) e GEAVAIS ST • ...PIEARE (19??)� não obse,t 

v�m ten�ncia definida no teor de Fe na planta. 

SeíJundo GJMIOE ''.' "'H� (1569) a exigência cti.fu.ia de Fe para 
,, 

bovinos e ainda desconhecida. 
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l. Peso da matfria seca

- A relação haste/folha varia can o envelhecimento da planta.

- O peso da matfu.ia seca ê maicr na haste do que na fol!:)a.
,,. "" ,,. - Ha uma re laçao linear pc:eiti va entre aumento de peso de meteria seca

da folha e idade da planta.

2. CoeN.ciente de digestibilidade

- Oiminue com a idade da planta, não havendo dif'erenças entre haste e -

folha.

3. Elemsntc:e minerais

- A ccncentração de N, P, Cu, Fe e Zn diminua cem o aumento da idade -

da planta.
,., 

Ca 
,.. ,,. 

1an - A ooncentreçao de K, , Mg, S e Mn nao e afetada pela idade da p _
ta. 
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- As épocas de coleta do capim nãc afetam as teores minerais em elemen

tos minereis exigidos pelo bovino.



? • .  SUMMARY 

TI-E EFFECT OF ourr.tNG FREQU&JCY OF GLmJEA GRA$ (Panicum max:i.mum Jaoq.) AT 

30, 451 60 ANO ?5 DAVS ON TI-E DRY MATTEA, DIGESTIBILI1Y ANO MlNEAALS (X)N .... 

TENT 

Young Guinea grass plants were transplantecS to a soil of -

the serie �z de Queiraz", wh:f.ch bel':f'lgS to he gra.,p of so:f.la Terra Ao

� Estt-uturada (Olfisol) at. Piracicaba, s.P, Brasil. On the fcrthoonirg - . 

day after planting, each plant, reoei.ved by dress:Lns 2.4gr. of N (ammmium 

sulfate), 3
!.

2gr. of P205 (normal superphosphate) and 1.9gr. of 1<20 (pcrtEl.!, 

sium chlaride). 

The_ planta were cu: at the he�ht of 10 cm. trem the -

gra.,nd �d divided :tnto leaves and stems. The dry matter 001tent was -

á>ta:f.ned at 60DC. 

Oigestibility was .. determined !,n ,}é'{O by the nylon bag tech

nique, The mineral 001te:it was determined by conwnticre.l labarataries ... 
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metheds for N, P, K, .. aa, Mg., s, cu, Fe Mn and Zn. The experimental desig

ned was by randanised bloos with three repl:Lcat:f.a,s. 

00,,CLUSIONS a 

Dry matter p:roductia,. 

The �lation stem/leave wae altered by the aging cf the plante. 

The dry matter ca,tent waa higher in the atem tha:t in the -

lsaves 

A linear pcsit:tve relatia, was d::>seirved ama,g the dt'y matter -

productia,s and age of the planta. 

Oigestibility 

Oe�ases with aging of t� gmss, No dif'ferences among the -

leaves and the atem was obse:rved. 

Minerals 

The concentratl a, of N, P, Cu, Fe and Zn decreesed with the -

aging of the grasse 

The ca,centrat:lai of K, Qa1 Mg 1 S and Mn were not affected by -

the aging cf the grosa animal nutrit:i.011. 

Animal nutri tia, 

The minimum m:Lneral nutriente requirements fcr large animals we 
-

re not: affected by outting frequency of the grass. 
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