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RESUMO
O presente estudo, em diferentes períodos
idades de cortes, visou obter informações sobre a

produtivi

dade em matéria seca, a el irninação de meristemas apicais,
vigor da rebrota e sobre a

e
o

influência da altura e frequência

de cortes no sistema radicular do capim Andropogon (Andropo
gon gayanus� Kunth, var. bisquamulatu-s). Os experimentos
ram instalados junto ao Departamento de Zootecnia
Piracicaba, em uma terra roxa estruturada.

A

ESALQ -

adubação

plantio foi feita em sulcos distanciados de 0,5 m

fo-

e

de

constou

de 120 kg P2 o5 e 60 kg K2 0/ha e após cada corte, em cobertura,
foi aplicado 80 kg N,

20 kg P2o
5

e

90 kg K20/ha,

tivamente sob a forma de nitrato de amônia,
ples e cloreto de potássio.
em 4 sub-áreas com 112 m

2

respec-

superfosfato sim

A área experimental foi dividida

cada, sendo que cada sub-área cor-

respondeu ao crescimento do mês (período).

O delineamento ex-

xi

perimental usado foi inteiramente casualizado com 4 repetições
e 7 idades de corte. A altura de cortes empregada foi de 10-15
cm acima do nível do solo. A produção de matéria seca foi
terminada, coletando o material contido

em

1 m 2.

de

Após a co

leta, o material foi secado em· estufa com ventilação

forçada

atê peso constante. Esta área foi demarcada para posterior de
terminação da porcentagem de eliminação de meristemas
e vigor da rebrota.

Os resultados permitiram concluir

apicais
que; a

produtividade do capim Andropogon aumenta diretamente com
idade.

a

Cortes efetuados a cada 30 dias reduz drasticamente

a

produtividade de matéria seca da parte aerea, mas não se obser
vou o mesmo efeito para a altura de corte que variou de 5 e

20

cm. O desenvolvimento do sistema radicular e prejudicado tanto
pela frequência como pela altura de corte. O capim

Andropogon

apresenta alongamento tardio das hastes. Trata-se de uma

gra

mínea extremamente exigente em relação ao manejo, fator que po
de limitar o sucesso das recomendações para a utilização desta
planta forrageira em condições de solos pouco férteis e ácidos.
A maior produtividade e persi stência desta gramínea, provavel
mente, serão obtidas através de cortes ao redor de 40 dias e a
altura de cerca de 15 cm.

Xi Í

CUTTING EFFECT ON DIFFERENT PERIODS AND GROWTH STAGES

ON

DRY

MATTER PRODUCTIVITY, pERCENTAGE OF APICAL MERISTEM ELIMINATION,
ROOT GROWTH ANO REGROWTH VIGOR ON
VAR.

Androgopong

gayanus�

KUNTH,

BISQUAMULATUS GRASS.
Author: Nivaldo Alves

da Costa

Adviser: Prof. Dr. Moacyr

Corsi

SUMMARY
The effect of growth stages, and date of cuttings
on dry matter productivity, percentage of apical
elimination, root growth and regrowth vigor was
Andropogon gayanus Kunth, var. bisquamulatus.

meristem
studied

Trials

conducted in the field and on pots during the growth

Central part of Brazil. The field experiment was

were

period

s p'

(october-march) during 1981-1982 at Piracicaba,

with

the

in

established

on a fertil tropudalf soil known as "terra roxa estruturada11 •
The grass was establ ished with

an

application of 120 kg P2 o

and 60 kg K20/ha. Twenty eigth treatments

(four dates

growth combined to seven weekly cutting intervals)

replicates were used in a completely randomized
plots, each representing a date of
uniformization at 28 days intervals.
after each cut with 80 kg N, 20 kg

growth

P2 o

5

and

cut

were

Plots

of
fours

design.

were

5

Four

for

fertilized

a nd

then it was establ ished in one plot the date of cutting and the

xi

weekly harvesting intervals up to seven weeks.

Meanwhile other

plots grew up to the next uniformization cut when a
fertilization and date of cutting was set.
frequency

new

The effect of

(30 days and 45 days of cutting intervals)

of cuttings

(5 cm and 20 cm)

on dry matter production and root

growth was studied on plants established in pots.
were used in a completely randomized design.

Four replicates

The results

grass productivity increased directly with maturity.

Frequent cuttings

(30 days intervals)

reduced drastically

matter production of this grass but height of cutting
20 cm)

of

A ndropogon

these experiments allow the following conclusions:

qayanus

and height

did not affect it.

(5 cm and

Root growth of Andropogon grass

reduced by height and frequency of cuttings studied.
of apical meristems eliminated during aproximately

dry

.is

Percentage

150 days of

e xperimental period was low which would suggest that stem
elongation is late on this grass.

Andropogon gayanus

have a high requirement of management in relation to
and height of cutting.

seems

to

frequency

This fact should be of importance since

this grass has been recommended to be utilized on acid and
infertil soils where lack of m anagement would have severe
e onsequences .

And ro pogon I s s ta n d per sis tenc e and high productiv ity

may be obtained when cuts are made around 46 days at· 15 cm high.
Filed results may be influenced by the frequency of uniformization
cuts

(28 days)

since the pot experiment showed that Andropogon 1 s

persistence and productivity are affected by hight and cutting
frequency.

1.

INTRODUÇÃO

O rebanho brasileiro é mantido quase que exclusivamente em regime de pasto.

O apascentamento

desses

mais ocorre em pastagens naturais e artificiais.

Segundos

anida-

dos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1980),
25% da área dos estabelecimentos agropecuários (3.238.960,32ha)
está coberta por pastagens onde as naturais contribuem com 17,4%
(125.950.884 ha) e as cultivadas com 7,6% (39.701.366 ha).

As plantas forrageiras sao, basicamente, a fonte mais econômica para fornecer alimentos aos herbívoros. A sua
produção é grandemente afetada pela ferti1idade do solo, condi
ções climáticas e manejo a que são submetidas.
Elevadas produções e altos valores nutritivos
são características que dependem das espécies

vegetais e disp9

2

nibílidade dos fatores de crescimento. Uma mesma espécie forra
produ

geira pode ter valores 9iferentes na sua composição e
ção de matéria seca em função do manejo adotado.

obtenção

A

contudo,

da máxima produção com melhor valor nutritivo sem,

comprometer a perenidade da p astagem, são os objetivos primor
diais em um programa de manejo de plantas forrageiras. Tais ob
jetivos são dependentes da morfologia e fisiologia da espécie
utilizada, da altura e frequência de cortes a que sao submeti
das, bem como do estádio vegetativo da planta por ocasião

da

colheita.

Diversos pesquisadores evidenciaram

o

efeito
per-

da altura e frequência de cortes sobre a produtividade e

sistência de plantas forragei ras (LANGER, 1959; PAULA et alii�
1969). Porém, CORSI

(1972) afirma que outro fator importante na

determinação da frequência de corte e a qualidade
colhida.

Altos

da

rendimentos e valores nutritivos

forragem
estão

negativamente correlacionados, devendo-se procurar através

do

manejo obter a maior produção de matéria seca com o menor

pre-

juízo do valor nutritivo.

-

As regiões tropicais sao caracterizadas, principa1mente, pela elevada acidez e baixo teor de nutrientes

em

seus solos, dificultando sensivelmente a produção de forragens.
No Brasil, essas regiões são contempladas com 120 milhÕes

de

hectares cobertas por vegetação de cerrado, constituindo -

se

3
em um potencial para a produção de plantas forrageiras. Esses
solos apresentam, em sua maioria, baixo pH, 4,3-4,5, alta sa
de

turação de alumínio,� 50% (GOEDERT, 1979); alta fixação

fósforo, atingindo níveis de 750 ppm (Centro Internacional de
Agricultura Tropical, 1978); e baixos teores de nutrientes,
principalmente fósforo, 0,4 ppm (GALRÃO e LOPES, 1979), limi
O

tando a produtividade das pastagens e o desempenho animal.

uso de espécies forrageiras tolerantes a essas condições, como
e o caso do capim Andropogon gayanus podem constituir-se em al
ternativas viáveis para a incorporação dessas áreas à produção
pecuária.

O presente estudo com capim Andropogon (Andro

pogon gayanus, Kunth

var. bisquamulatus) tem por objetivos:

obter informações sobre a produção de matéria seca,

tendo

a

gramínea a mesma idade cronológica em diferentes períodos

du

rante a estação de crescimento; verificar o ritmo e época

de

elongação do meristema apical; obter informações sobre o vigor
da rebrota; verificar possíveis influências da altura e
quência de cortes sobre o sistema radicular.

fre

4

2. REVISÃO DE LITERATURA
A gramínea Andropogon gayanus, originãria
Africa Central, apresenta-se como espécie tolerante
ácidos e de baixa fertilidade (OTERO, 1952 e JONES,

e.

da

solos

1979). En-

tretanto, aumento na produção de matéria seca da planta forra
geira está diretamente relacionada com aplicação de níveis cres
centes de fósforo até a dosagem de 234 kg P2o /ha,
5

de

acordo

com THOMAS et alii (1981). Pode ser estabelecida em consórcio
com culturas anuais (HAGGAR, 1969), é resistente a seca (EMRICH,
1967 e BOGDAN, 1977), tolerante ao fogo (Centro Internacional
de Agricultura Tropical, 1979), resistente às cigarrinhas-das
pastagens e boa aceitabilidade pelos animais (THOMAS et alii .,
198l).
2. l. Produção de matéria seca
A produtividade de uma planta forrageira, de-

5
pende de seu potencial genético, dos fatores de crescimento

e

manejo adotado. As gramíneas forrageiras tropicais têm demonstrado elevada capacidade produtiva, podendo ista ser prejudica
da pela forma de plantio. BOWDEN (1963a), comparando.a produ
ção de matéria seca do Andropogon gayanus cultivado em linhas
a lanço e plantas espaçadas, obteve produções de 7310,

6578 e

5815 kg MS/ha para cada sistema de plantio, respectivamente.
Outro fator determinante na produtividade das forrageiras é a
altura e frequência de cortes. BOGDAN (1977) variando a frequê�
eia de corte em Andropogon gayanus obteve produções de 10.000
e 14.000 kg MS/ha quando a gramínea foi cortada 12 e

7

vezes

ao ano, a uma altura de 10 cm do nível do solo, respectivamente.
Andropogon gayanus produz nos mais variados tl
pos de solo e responde bem ao uso de fertilizantes. Em
ções de precipitação anual

condi

superior a 600 mm, HAGGAR (1975) ob

servou aumento na produção de matéria seca de Andropogon da or
dem de 14,4 kg para cada kg de nitrogênio aplicado até atingir
28 kg N/ha. Porém, a máxima p rodução de matéria seca (12.000
kg/ha), foi obtida com a aplicação de 112 kg N/ha no terceiro
ano de avaliação da forrageira. Para verificar a capacidade de
resposta do Andropogon gayanus ao uso de adubos nitrogenados
em solos de baixo pH, trabalhos experimentais no CIAT (1979),
compararam as produções da referida gramínea com Panicum maxi
mum e Brachiaria decumbens. Todas as plantas forrageiras foram aduba-

6
das com 200 kg P205/ha/ano. Foi observado que no nível zero de
nitrogênio o A. g�yanus produziu 7.500 kg MS/ha,

enquanto que

as demais gramíneas produziram 3.800 e 4.000 kg MS/ha, respec
tivamente. Nestes trabalhos, A. gayanus e B. decumbens

mostra

ram um melhor comportamento a condições de baixa fertilidade
em nitrogênio e fósforo. Usando adubação N, P e K (67 kg N,
89 kg P205 e 45 kg K20/ha), ·durante dois anos, ASARE (1974) ob
teve produções de 28.000 e 20.000 kg MS/ha, respectivamente, no
primeiro e segundo ano . SINGH et alii (1972) comparando a pro
dução do híbrido Pearl-Millet-Napier com Pennisetum polystachyum,

P. pedicellatum, Andropogon gayanus e Brachiaria brizantha, adu
bados com 114 kg N e 46 kg P2 05/ha/ano, obtiveram produção

de

703 kg MS/ha/semana para A. gayanus, enquanto as demais forra
geiras produziram, respectivamente, 245, 391, 413, 687 kg MS/se
mana. Em pastagem estabelecida de Andropogon,pastejada no ano
anterior e adubada com 35 kg P 205 /ha antes do ensaib
(1970) obteve produção de 3.000 kg. �S /ha no mês

de

Em solo argilo-arenoso na região tropical da Índia,

HAGGAR
outubro.
SINGH

e

CHATTERJEE (1966), trabalhando com diversas forrageiras obtive
ram produção de l .321 kg MS/ha para Andropogon gayanus. Estudan
do a produção de virias gramíneas forrageiras em solo Podzóli
co Vermelho amarelo var. Laras, PEDREIRA et alii (1975) constat�
ram produção de 18.070 kg MS/ha para A. gayanus,

superando

todas as espécies estudadas, exceto Panicum maximum. Pesquisan
do em um Latossol Vermelho escuro de cerrado, a EMPRESA GOIANA
DE PESQUISA AGROPECUARIA (1979) relata produção

de 12.000

kg

7
MS/ha para A. gayanus fertilizado com 30 kg N, 300 kg P205, 100
kg K2 0 e 50 kg ZnS04/ha. Em Nova Odessa, ALCANTARA

e

BUFARAH

(1979) obtiveram igual produção (12.000 kg MS/ha) para a refe

rida forrageira. Em solo arenoso, EGUNJOBI

(1973)

obteve

para

A. gayanus, taxa média de crescimento de 176 a 270 kg MS/ha/dia
durante o verão.
Uma das causas da baixa produtividade

animal

no Brasil é a estaciona] idade de produção das plantas forragei
ras. O uso de pastagens consorciadas tem sido apontado como al
ternativa para amenizar a escassez de forragem durante o perfo
do crítico de produção das pastagens. 'Andropogon gayanus e uma
espécie de gramínea forrageira de fácil

consorciação

com Cen

trosema sp (JONES,1979), Zornia ZatifoZia e Pueraria phaseoZoi
des (Centro Internacional de Agricultura Tropical, 1980), StyZo
santhes guianensis e Centrosema pubescens (GROF, 1981)
MacroptiZium atropurpureum

e

com

(THOMAS et aZii� 1981). Na Colombia

GROF (1981) trabalhando com a associação de A. gayanus

com

S. guianensis e C. pubescens obteve a produção de 15.300 e 18.710
kg MS/ha/ano, respectivamente, quando submetida a intervalos

de

cortes de 45 dias e altura de 15 cm, em solos ácidos e adubados
com 80 kg P205 /ha.
2.2. Elongação do meristema apica1 e vigor da rebrota
A velocidade de recuperação das gramfneas forra-

8
geiras apos o corte ou pastejo depende, principalmente, da lo
calização do seu meristerna apical1 em relação ao nível do solo
pór ocasião da colheita e, consequentemente, da altura de cor
te a que foi submetida. O rítmo de elongação do meristema api
cal das espécies forrageiras é determinado por fatores genéti
cos e ambientais.

A taxa de eliminação de meristema apical

das

principais forrageiras de clima tropical em função da idade já
foi objeto de estudo de vários pesquisadores. PEDREIRA e BOIN
(1969) observaram que ap6s 63 dias de crescimento vegetativo e
cortado a 10 cm acima do nível do solo, 61% dos meristemas api
cais do N apier foram eliminados, enquanto ANDRADE e GOMIDE(l971)
constataram 100% de eliminação dos rneristemas aos 56 dias

de

vegetação. TARDIN et alii (1971) observaram no Capim-Guatemala

(Tripsacum spp) 28,5% de eliminação de meristema apical quando
a gramínea foi cortada com 147 dias de idade e a urna altura de
10 cm acima do nível do solo. NASCIMENTO Jr. e PINHEIRO (1975)
encontraram 41% de eliminação do meristema apical em capim-Ja
ragua, quando a planta tinha 112 dias de idade, enquanto

que

BOTREL (1980) trabalhando com a mesma forrageira encontrou 88%
de eliminação de seus meristemas apicais quando a gramínea esta
va com 70 dias de idade e cortada a 5 cm acima do nível do solo.
Capim gordura (Melinis minutiflora) e Capim-buffel tiveram 100%
de seus meristemas apicais eliminados quando cortados com
dias de idade (NASCIMENTO, 1977).

60

GOMIDE et alii (1979) estu-

9
dando os fatores morfofísiológicos de rebrota do capim-co1onião
(Panicum maximum, Jacq.), observaram que aos 49 dias de idade e
cortado a 15 cm do solo, 43% dos meristemas apicais foram elimi
nadas.
Segundo BOOYSEN et alii (1963), uma vez e1imi
nado o meristema apical não mais serão produzidas folhas neste
perfilho e o crescimento vegetativo é diminuído até que novos
perfilhos sejam desenvolvidos através de gemas axilares ou
sais. Entretanto, CORSl

ba

(1972) afirma que a eliminação do meris
que

tema apical parece não constituir problemas para espécies
tem poder elevado de recuperação através do perfi Jhamento.

A produtividade, o valor nutritivo e a persis
tência da planta forrageira podem ser alterados pela velocidade
de recuperação das espécies após a desfolha. Para DAVIDSON
MILTHORPE (1966a), a recuperação das plantas forrageiras
a defoliação,

e
apos

depende do desenvolvimento da superfície fotos-

-

sintética. Sendo, porem, a velocidade de rebrota influenciada
por certas características morfofisiológicas que as plantas
apresentam por ocasião do corte, além, de o serem pelas condi
ções ambientais. Das inerentes à fisiologia, destacam-se Índi
ce de área fo 1 lar remanescente (HUMPHREYS e ROB l SON, 1966;
VILELA et alii ., 1978), posição do meristema apical em relação
ao plano de corte (BOOYSEN et alii ., 1963; ANDRADE e GOMIDE,1971;
TARDIN et alii,,

1971; NASCIMENTO Jr. e PINHEIRO,

1975; GOMIDE

1O
et alii� 1979; BOTREL, 1980) e níveis de reservas de carboidra
tos acumulados na base do caule e sistema radicular (BROWN

e

BLASER, 1970; ARAÜJO e JACQUES, 1974). Entre os fatores ambien
tais

que influenciam a recuperação das plantas forrageiras, a

interceptação de luz pelas folhas demonstrou urna relação direta
com a taxa de rebrota (BROUGHAM, 1956).

As maiores produções de matéria se�a da rebrota
são obtidas quando se efetua a defoliação, preservando

a maior

sobrevivência dos rneristemas apicais. GOMIDE et alii (1979) evi
denciaram tal fato em estudo realizado com capim-colonião.

O

efeito da sobrevivência dos meristemas apicais no vigor da

re

brota, segundo GOM!DE (1973) e devido à rápida reconstituição
da área foliar nas plantas que nao os tiveram eliminados,

dei-

xando-as em condições favoráveis para uma mais eficiente inter
ceptação da luz solar. Em capim rhodes (Chloris gayana�

Kunth),

DOVRAT et alii (1980),relatam que a capacidade de rebrota
gramínea após o corte

da

está r elacionada com o estágio de desen

volvimento dos perfilhas.

2.3. Perfilhamento em gramíneas forrageiras

As principais famílias empregadas na formação de
pastagens são as gramíneas e leguminosas. Há um maior emprego
das gramíneas graças ao seu elevado potencial produtivo e alta
capacidade de perfilhamento. Na formação de pastagens,

atençao

l l
deve ser dispensada para o uso de espécies com elevada capaci-

.

dade de perfilhamenio, pois, o solo é mais rapidamente coberto
evitando a erosão e a concorrência de invasoras.
rageira, segundo JEWISS

Na planta for

(1972), o perfilhamento desemepnha

as

f unções de auxiliar o estabe l ecimento e assegurar a perenidade
da espécie.

A capacidade de perfilhamento pode aumentar a pro

dução de matéria seca
se em cana de açucar

(CORSl, 1972), reduzir o teor de sacara(MALAVOLTA

o espaçamento de certas cult u ras

et alii,

determinar

1964), ou

(CORSI, 1972).

O perfilhamento, segundo

LEOPOLD

rece estar sob controle hormonal regido pela dominância
cal.

Uma vez eliminado o meristema apical,

ocorrera por meio de gemas

et alii .,

1963).

b asais

e

haja fator limitante, é exponencial.

e CHATERJEE

(BOOYSEN

desde

que

nao

De acordo com

LANGER

e

influen-

(1963), o perfilhamento em g ramíneas forrageiras
ciado por diversos fatores a mbientais

api-

o perfilhamento

laterais,

A formação de perfi1 hos,

pa-

(1949)

e

genéticos.

(1966), estudand o o perfilhamento

SINGH

de diversas gr§

míneas forrageiras nos trópicos indianos, afirmam que os fato
res de crescimento, luz, temperatura e umidade do solo são es
senciais para o perfilhamento , porém, com a contínua disponibi
lidade desses fatores, ocorre o alongamento e desenvolvimento
desses perfilhos,reduzindo,mais tarde,a atividade de perfilhame!}
to da planta.

Estudando os hábitos de perfilhamento do capim co

colinão,vegetando sem a interferência

de corte

ou adubação,

PE-
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começo

DREIRA (1975) verificou que no fim da primavera até o
do verao ocorreu o maior Índice de perfilhamento.

O crescimento vegetativo das espécies so ocor
re em temperaturas favoráveis, sendo esta variável de espécie
para espécie (FERRAZ, 1974). Mas para DEINUM e DIRVEM (1972),
o efeito da temperatura sobre o perfilhamento não pode ser con
siderado isolado. Baixa temperatura deve ser acompanhada

de

baixa intensidade de luz (LANGER, 1972). Entretanto, se a tem
peratura for elevada, o perfilhamento poâe ser prejudicado, fa
ce ao aumento na taxa de respiração (BROWN e BLASER, 1970).
As plantas que necessitam da luz para

a

sua

sobrevivência, são dependentes da sua qualidade, duração e in
tensidade (MAGALHÃES, 1979). O perfilhamento, segundo

VARTHA

(1973) é grandemente afetado pelo sombreamento; podendo estimu
lar o desenvolvimento de perfilhos laterais em napier, conforme
observação feita por CORSI (1972}, que supoe o não aparecimento de perfilhos basais devido ao sombreamento feito pela

area

foliar remanescente após o corte.
As forrageiras têm como suporte para

o

seu

desenvolvimento o solo que, normalmente, é pobre em nutrientes.
De acordo com MALAVOLTA (1980), 90% das análises de amostras
de solo realizadas no Brasil apresentam deficiência de fósfo
ro. Este macronutriente desempenha papel fundamental no armaze-

13
namento e fornecimento de energia necessária para os processos
vitais da planta. O uso de adubos nitrogenados em pastagens,
no nosso meio, ainda é uma prática de manejo de plantas forra
geiras pouco difundida. O nitrogênio é o principal constituinte das proteínas que sao as responsáveis pela formação de novas
brotações. O uso de adubações nitrogenadas em gramíneas forra
geiras, de acordo com WILSON e HAYDOCK (1971) elevam o número
de perfilhos e aumentam os seus pesos.

2.4. Influência da altura e frequência de cortes sobre o
sistema radicular de forragefras

Quando a planta forrageira tem todo o seu teci
do fotossintetizante removido pelo corte ou pastejo, a sua re
cuperação fica às expensas das reservas previamente armazenadas.
Os Órgãos de armazenamento sao variáveis conforme a espécie.
Segundo GOMIDE (1973) basicamente são constituídos por

raízes,

rizomas, estolhos e base do caule.

Os compostos q ue constituem as substâncias de
reservas têm sido preocupação de vários pesquisadores.

Para

WHITE (1973) as reservas são constituídas de carboidratos nao
estruturais, enquanto que MAY

(1960) considera sacarose, fru

tose e amido como compostos de reservas e que as espécies
acumulam frutosanas são nativas de clima frio ou temperado

que
e

as que armazenam açucar e amido são de clima quente. As reser-

14
vas orgânicas têm várias finalidades ·na vida da planta. Segun
do WHITE (1973) tais reservas são usadas como fonte de energia
para a iniciação de novos crescimento até que a fotossíntese
seja suficiente para equi 1ibrar a respiração da planta. Mas em

Dactylis glomerata sob defoliações contínuas, DAVIDSON e MIL
THORPE (1966) observaram mobilização de outras substâncias,pro
vavelmente proteínas, para promover a respiração e novos cres
cimentos. Porém, WHITE (1973) afirma que os compostos nitroge
nados possam ser utilizados na respiração mas, eles não são tão
importantes quanto os carboidratos para a rebrota.

Assim como as substâncias de reservas têm sido
preocupaçao de vários pesquisadores, a distribuição do sistema
radicular, um dos órgãos armazenadores, têm merecido atenção de
muitos estudiosos. WHYTE (1969) afirma que a profundidade máxi
ma das raízes varia com a espécie, tipo de solo e nível freáti
co, e que, a maioria das gramíneas de clima temperado Úmido tem
mais de 60% do peso seco total das raízes nos primeiros 10

cm

de profundidade. Pennisetum clandestinum tem 75% do seu sistema
radicular nos primeiros 60 cm de profundidade (HOSEGOOD, 1963);

Lolium perene e Pennisetum purpureum� Schum, tem 81% e 8 0%, re�
pectivamente, nos primeiros 20 cm de profundidade (EVANS, 1978
e LIMA et alii� 1976). Em Andropogon gayanus o sistema radicular
foi pesquisado por BOWDEN (1963b) que observou uma distribuição
a profundidades superiores a 100 cm.

l5
O desenvolvimento do sistema radicular

pode

ser afetado por uma série de fatores. GARGANTINI (1972) afirma
que se uma planta ao se desenvolver encontra uma camada com p�
quena ou nenhuma acidez e, em seguida, outra camada

de

solo

ácido, esta terá o sistema radicular desenvolvido deficientemente. Grama bermuda tem o desenvolvimento das

raízes afetada

pela presença de alta acidez no solo (MALAVOLTA, 1976). Em so
los com pH em torno de 3,0 e com mais de 1,0 mi1iequivalente
de alumínio trocável por 100 g de solo, este é potencialmente
tóxico para o desenvolvimento da planta, concluiu o autor.
presença de manganês também prejudica o desenvolvimento

A
do

sistema radicular (BARBER, 1966). Embora a água seja indispen
sável a qualquer processo químico ou biológico no solo, as raI
zes suportam seu excesso tão mal quanto a escassez (PRIMAVESI,
198 O)
O sistema radicular é grandemente afetado por
cortes baixos e frequentes (DOVRAT et alii ., 1980; CORREA, 1981)
o que prejudica sensivelmente a produção da parte aerea. PAULA

et alii (1969) trabalhando com Melinis minutiflora, verifica
ram que o peso seco total das raízes foi afetado pela altura e
frequência de cortes. DOVRAT et alii (1980) observaram em capim
rhodes .que o peso das raízes diminuiu drasticamente após o corte
quando a forrageira passava por um longo período de descanso.
Estudando o efeito do intervalo e numero de cortes sobre o peso
das raízes do capim jaraguá após diferentes rempos

de rebrota,

CORREA (1981) observou que quanto mais frequentes os cortes, me
nores foram os pesos do

sistema radicular.

l6

3. MATERIAL E MfTODOS
Experimento l
O experimento foi instalado em 11/11/1980

no

Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura
"Luiz de Queiroz"

(ESALQ), em área anteriormente coberta

por

soja perene CNeotonia wightii). A coleta de dados, entretanto,
foi iniciada cerca de um ano apos o estabelecimento da planta
forrageiras com a finalidade de permitir avaliações

durante

todo o período de crescimento sem efeitos prejudiciais de fotoperíodo, temperatura e umidade que ocorreriam se os

dados

fossem coletados no ano da semeadura. As principais caracterís
ticas químicas do solo foram determinadas pelo Jaboratório

de

Química e Ferti1idade do Solo da ESALQ, apresentando os segui�
tes resultados: pH = 5,6; % Carbono � 2,07; P = 24 ppm;
.

K =

281 ppm; Al+++ 1Traços; Ca = 6,88 m.eq/100g; Mg = 2,84 m.eq/1009.

-

Após o preparo do solo que consistiu em uma ara-

çao e duas gradagens, procedeu-se a abertura dos sulcos de plantio, distanciados de 50 cm. Os sulcos foram abertos com uma

se-

17
meadeira

11

Jumil 11 de tração motorizada, efetuando-se simultanea

mente a adubação na base de 120 e 60 k�/ha de P 2 o e K o, res
2
5

pectivamente, sob a forma de superfosfato simples e cloreto de
potássio. Em seguida, procedeu-se a distribuição manual

das

sementes nos sulcos previamente adubados, e a uma profundidade
aproximada de 3 cm. A quantidade de sementes empregada foi

de

aproximadamente 8 kg/ha.
Transcorridos 17 dias do plantio, observou-se
na area grande infestação de invasoras. No dia 28/11/1980 pro
cedeu-se a primeira capina efetuada manualmente com enxada,
tendo o

cuidado de deixar o material cortado entre os sulcos

de plantio. Nessa ocasião não se observou início de germinação
que so ocorreu no dia 19/12/1980. Após a emergência das plântulas, ou seja, dia 27/12/1980, observou-se novamente

na

area

grande incidência de invasoras, tendo predominância as de

fo

lhas largas. Nessa data efetuou-se o controle químico das inva
soras, usando

2 -4-D-amina

na dosagem de

2

litros/ha, aplicado

com pulverizador costal de barra dupla. No dia 08/01/1981, procedeu-se a uma segunda capina, eliminando as invasoras remanes
centes, favorecendo a consolidação da gramínea. Os dados de pr�
cipitação pluviométrica, durante o período experimental, é dado
na Tabel'a l.
A área total p lantada foi de 5.000 m 2 , da qual
demarcou-se 480 m

2

em local onde o

11

stand 11 era mais

uniforme

para a condução do experimento. O experimento foi conduzido em
4 períodos diferentes, a saber: outubro a dezembro de 1981,

l8
novembro de 1981 a j anei ro de 1982, dezembro de 1981 a f evere ir o de 1982 e jan e i ro a mar ço de 1982. Para cada período fo i deli m i t ada uma area de 112 m i , d ivi d i da em 2 8 parcelas

�e

4 m2

cada , conf orme e squema dado no Quadro l.
QUADRO l - Esquema de con d u ç ão do exper i men to no

PERTODO 2

PERTODO

3�

1 �/

7�

7�*

5�

campo

-l a,
7�

5�
3�
5�
Uniformização:
Início

Térmi no

Uniformização:

22/10/81

29/10/81

Início
Término

09/12/81

18/11/81

25/11/81

06/01/82

PERÍODO 3

PERÍODO 4

6�

4�

1�

6�

l�

4�

l�

l�

l�

3�

5�

3�

l�

2�

l�

3�

6�

l�

2�

7�

7�

4�

7�

7�

4�

4�

5�

2�

7�

6�

3�

3�

3�

5�

4�

5�

4�

2�

7�

3�

2�

5�

6�

3�

6�

5�

6�

5�

2�

7�

6�

2�

3�

7�

4�

5�

Uniformização: 16/12/81
Início

23/12/81

Uniformização: 13/01/82
Início

20/01/82

Término
03/02/82
Término
03/03/82
* l� e 7� corresponde as idades de cresci mento em semanas , ou seja, de 7
a 49 di as.
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Quadro 2 - Prec i p itação pl uv i o métrica mm/di a d ura nte o período
expe r i mental
DIAS/MESES
Outubro 81

Novembro 81 Dezembro 81 Janeiro 82 Fevereiro 82 Março 82

Dias

mm

Dias

mm

Dias

mm

Dias

mm

Dias

mm

Dias

03

4,7

01

0,7

01

39,1

01

29,l

01

20,2

OI

9,9

05

12,1

02

l ,O

02

O,1

02

4,0

02

0,3

09

8,1

06

14,1

03

14,0

04

25,0

07

50,0

04

43,o

10

8,9

07

9,5

04

1,4

05

35,8

08

62,8

05

11,5

11

38,1

10

3,5

07

l ,8

06

5,4

09

7,1

06

8,0

14

10,8

12

0,6

08

28,9

07

19,0

10

37,2

07

44,9

16

5,7

15

19,5

09

50,1

08

19,0

11

20,3

16

6,7

17

1,3

19

56�8

16

0,9

09

19,0

12

0,4

17

l,O

18

l,O

26

22,3

18

26,0

13

19,l

20

2,8

18

l ,2

21

5,4

27

32,0

19

0,7

18

2,3

22

26,3

1-

7,8

22

9,5

28

4,7

20

10,0

24

2,0

23

0,8

23

2,4

25

26,9

29

48,o

30

31,3

25

23,6

26

3,5

24

53,2

29

3,6

30

3,4

28

l,O

27

4,0

25

21,6

30

3,l

28

9,0

29

l,7

31

0,2

FONTE: Departa mento de Agrometeorolog i a da ESALQ-USP.

mm
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Em cada período, os tratamentos constaram

de

7 idades de corte, variando de 7 a 49 dias.
Utilizou-se o delineamento inteiramente casua
lizado, constando de 4 repetições,sendo que cada parcela ocupou

2
uma area de �,. m . Obedeceu-se aos seguintes esquemas de análises

de variâncias:
a) Produção de matéria seca dentro de cada período
CV
Idades

GL
6

Resíduo

21

Total

27

b) Vigor da rebrota, % de perfilhos decapitados e nu-

mero total de perfilhas para três idades ( 1 4 , 28 e
42 dias)
CV
GL
,

Idades

2

Resíduo

9

Total

,

1 1

Para uma comparaçao entre os períodos �fetuou
se análise conjunta, obedecendo o proposto por BOX (1954), para
as

variáveis focalizadas. Produção de matér•a seca, % de per

filhos decapitados, número total de perfilhos e vigor da rebro-

21
ta, obedecendo aos seguintes esquemas de análises de variâncias:
a) Prod�ção de matéria seca

GL

CV

3

Períodos (P)

6

1 d-ad e s • { 1)
Interação (P

X

1)

18

84

Resíduo
Total

1 l l

b) % de perfilhos decapitados, numero total de
perfilhos e vigor da rebrota :

GL

CV
Períodos (P)

3

Idades ( 1 )
Interação (P

2
X

1)

6

Resíduo

36

Total

47

No dia 22/10/1981 o experimento ( todos os
rí odos)

sofreu o corte de uniformização, a urna altura de

pe
10

a 15 cm acima do nível do solo, essa altura foi também obedeci
da durante a condução do experimento. Uma semana a pós a unifor
mização iniciou ;... se a avaliação no primeiro período (correspondente
ao crescimento do mês de no vembro) e os demais cresceram livres.
Na quarta semana (28 dias) de avaliação do período

correspon-

22
dent e a novembro , os dema is foram cortados e 7 d i a s a pos inic i o u-se
a avaliação do segundo período (mês de dezembro) e, assim, sucessivamen
t e , nos dema is períodos a tê o térm ino da avaliação ( 03/ 03/82).
de

Com isso, a gramínea teve a mesma idade cronológica dentro
cada período de avaliação. O esquema de avaliação e idade

da

gra mínea e dado no Quadro 3.
Quadro 3 - Esquema do cronograma das f re quências e epocas de
co rtes
PERfODO 2

PERfODO
Semana

Data

Idade

Semana

Data

Idade

22/10/81

Uniformiz.

4�

18/11/81

Uniformiz.

35 dias

1�

2 5/11/81

7 dias

02/12/81

42 dias

2�

02/12/81

14 dias

09/12/81

49 dias

3�

09/12/81

2.1 dias

4�

16/12/81

28 dias

5�

23/12/81

35 dias

6�

30/12/81

42 dias

7�

06/01/82

49 dias

22/10/81

Uniformiz.

1�

29/10/81

7 dias

2�

04/11 /81

14 dias

3�

11/11/81

21 dias

4�

18/11/81

28 dias

5�

2 5/11/81

6�

7�

(cont.)
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(_cont.)

PERTODO 4

PERTODO 3
Semana

Data

Idade

Semana

Data

Idade

22/10/81

Uniformiz.

22/10/81 Uniformiz.

18/11/81

Uniformiz.

18/11/81 Uniformiz.

4�

16/12/81

Uniformiz.

1�

23/12/81

7 dias

2�

30/12/81

14 dias

3�

06/01/82

21 dias

4�

13/01/82

5�

4�

16/12/81 Uniformiz.

28 dias

4�

13/01/82 Uniformiz.

20/01/82

3 5 dias

1�

20/01/82

7 dias

6�

27/01/82

42 dias

2�

27/01/82

14 dias

7�

03/02/82

49 dias

3�

03/02/82

21 dias

4�

10/02/82

28 dias

5�

17/02/82

35 dias

6�

24/02/82

42 dias

7�

03/03/82 49 dias
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Após o corte de uniformização, o material cei
fado era retirado da area e procedia-se a adubação na base

de

80 kg N,

de

20

kg P2o5 e 90 kg K 2 O, respectivamente, na forma

nitrato de amônea, superfosfato simples e cloreto de potássio.
Para efetuar o s cortes de avaliações,

usou-se

um quadrado de ferro, com area útil de lm 2 . Esse dispositivo
continha as touceiras de capim de duas linhas. Por ocasião dos
cortes, elimina�am-se as bordaduras e registrava-se a produção
de forragem verde do material contido dentro do quadrado e tirava-se uma amostra que, após sofrer pré-secagem, até

peso

constante, a 65 º C em estufa com ventilação forçada, era pesada.
Os pesos de forragem verde foram convertidos em peso de matéria
seca em função do teor de matéria seca das amostras.
A área cortada (1 m 2 ) para determinar a produ
çao de matéria seca era marcada com estacas para possibilitar
o estudo da taxa de eliminação de meristemas apicais e determi
nar o vigor da rebrota.
Com objetivo de determinar o ritmo e época de
elongação do meristema apical, 24 horas após o corte, contava
se o número de perfilhos que emitiam brotações oriundas
meristema aplcal:

do

Isso possibilitou o c�lculo da percentagem

de eliminação do meristema apical.

25
planta

Para av�Jiar-se o efeito da idade da

ao tempo do corte sobre o vig�r da rebrota, fêz-se a medição
da produção da matéria seca, após 14 dias de rebrota.
Experimento 2
Para verificar possíveis influências da altura
e frequência de cortes sobre o peso do sistema radicular

de

Andropogon gayanus, foi conduzido um experimento em vasos ao
ar livre junto ao Departamento de Zootecnia da ESALQ.
Os vasos eram d e concreto com 0.1257 m

2

d� area

e capacidade aproximada de 50 k g, os quais foram cheios de ter
ra cuja análise química revelou os seguintes resultados: pH=5,6;
% carbono = 2,07; P = 24 ppm; K = 281 ppm; A1+++ = Traços;
Ca = 6,88 m.eq/100 g; Mg = 3,84 m.eq./100 g.
No centro

de cada vaso fêz-se um sulco e adu

bou-se com o correspondente a 1 2 0 kg P205 e 60 kg K20/ha, sob a
forma de superfosfato simples e cloreto de potássio, respectiva
mente.Após a adubação, procedeu-se o plantio das sementes
forrageira, que ocorreu em
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da

de setembro de 1980. Após a germi

nação efetuou-se o desbaste deixando uma planta por vaso.

O delineamento experimental foi

inteiramente

casualizado em esquema fatorial 2x2 com 4 repetiç�es. -S�ndo es-

26
com

tudada a interação de duas alturas de cortes (5 e 20 cm)
duas frequências de cortes (30 e 45 dias).

No dia 30/10/1981, iniciou-se a condução do e�
perimento, efetuando-se o corte de uniformização, obedecendo as
alturas de cortes pré-estabelecidas. Após o corte, cada vaso re
cebeu em cobertura a adubação correspondente a 80 kg N,

20 kg

P20 5 e 90 kg K20/ha, respectivamente, nas formas de nitrato de

amônia,sapeffosfato

simples e cloreto de potássio; adubação

essa que repetiu-se após cada corte até o fim do experimento.
A produção da forrageira verde de cada vaso foi
registrada e, após sofrer uma pre-secagem, a 65 ° c, em estufa,
com ventilação forçada, foi pesada. Os pesos de forragem verde
seus

foram convertidos em pesos de matéria seca em função dos
respectivos teores de matéria seca.

Durante o transcorrer do experimento até 01/04/82,
realizaram-se 3 cortes na frequência de 45 dias e 5 cortes

na

frequência de 30 dias. Após o último corte, os vasos foram sub
mersos, por 24 horas, em um tanque contendo água, para permitir
a retirada da terra sem danificar as raízes. Transcorrido o tempo, as raízes foram lavadas em água corrente sobre uma

bateria

de peneiras e,em seguida, separadas do restante d a planta.

O

sistema radicular foi colocado em estufa com ventilação forçada
a 65 ° c até peso constante.
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Procedeu-se apos a secagem a determinação da
quantidade de matéria orgânica no sfstema �adicular. Para tanto,
foi avaliado o conteúdo de cinzas no material através da inci
neração em mufla a

6oo 0 c.

Esse procedimento teve como finalida

de e liminar possíveis erros devido à contaminação de terra nas
raízes.

Os dados obtidos foram analisados obedecendo ao
seguinte esquema de análise de variância:

CV
Tratamentos

GL
3

Resíduo

12

Total

15

28

4. RESULTADOS
4.1. Produção de matéria seca
A produção de matéria seca (kg/ha) do Andropo
gon gayanus� diferiu significativamente entre os períodos e tr§
tamentos (idades) estudadas, porém, a interação períodos x tra
tamentos não foi significativa (Quadro 4). As produções dos pe
ríodos foram comparadas pelo teste de Tukey (Quadro 5), enquan
to que as das idades foram estudadas através de regressão (Fig�
ra l) .

Os dados relativos a produção de matéria

seca

do capim Andropogon,. resultantes da combinação dos períodos com
as idades estudadas são apresentadas no Quadro 5, bem como,

as

médias dos períodos e das idades. Observa-se que houve diferen
ças significativas entre os períodos estudados. A melhor produção média de matéria seca foi obtida no período novembro 81
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janeiro 82, quando esta planta forrageira produziu cerca

de

4 1 0 0 kg MS/ha.
A produção média do período dezembro 8 1 - fev�
reiro 82 foi ao redor de 3.30 0 kg MS/ha e, significativamente
inferior às médias obtidas nos demais períodos. Porém, a

média

obtida em janeiro-março 82 (3,522 kg MS/ha) foi semelhante a de
1

1tubro-dezembro 8 1 (3,8 9 0 kg MS/ha).
A produção de matéria seca da forrageira

em

função da idade durante os períodos estudados, ajusta-se a

uma

regressão 1 inear com R 2 = 9 7%, que e representada na Figura 1.
Quadro 4 - Análise da variância da produção de matéria seca do
capim Andropogon
Causa da variação
Períodos (P)
Idades ( 1 )

GL
3

SQ
10774362,01

QM

F

3591454,oo

6,25 *

(6 ) (75288713 O,75)

Efeito linear

737040627,06

737040627,06

10441704,90

10441704,90

18,21**

4

5374798,79

13436 99,70

Interação ( p X 1 )

18

2 ,34ns

l577776 8, Ol

876 542,67

Resíduo

84

1 ;52ns

48306904,05

575082,19

111

827746 16 5,81

Efeito quadrático
Desvio da regressao

Total

1281,6 3

CV

=

20,35

,1,w

1329,00

935,48

869,88

3271,93
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1916,45

1813,15

1539,78

3124,67

2837,88

2812�18

2245,43 3576,72

2067,47

21
42

5138,07

4635,12

4645,80

7882,27

7035,23

7698,03

9126,98

7668,86

49

b

3522,17bc

3346,12 c

4139,46ª"

3893,37ª

Períodos

dos

M é dia

Médias, na verti c al, a c ompanhadas de letras iguais não diferem entre si pelo
Teste de Tukey a 5% de prob ab i 1 idade.

de períodos/idade=533,12.

6352,37

7143,33

5594,72

5924,61 6248,13

5346,77 6423,31
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c omparação

I DADE EM DIAS

Tukey, ao nfvel de 5% de prob a�i1 idade para

Idades

333,11

255,00

Jan - mar 82

Média das

262,46

1294,37

81-Jan 82 559,98

Dez 81-Fev 82

Nov

l4
2219,89

7
255,00

Out-dez 81

Meses

em

Período

de

so b re a produção de matéria

-------------------------------------------------- ----

1 9 8 1 a março de 1 9 8 2.

c orte

Andropogon durante o período de outub ro

e epo c a de

c apim

ldáâe

seca (kg/ha) do

Quadro 5 - Efeito da

w
o
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•

7882,27
7000
6000

r

5000

o

J::

!=

4 000

•

2

IDADE

Figura

Y: -1405,31
A

•

2000

o

=0.97

• -VALORES OBSERVADOS

3000

1000

2

+ 1282,64 X

..

3

EM

- Efeito da

4

5

6

7

SEMANAS

idade

sobre a produção

de

no período de outubro de 1981 a março
1982.

de

matéria seca do capim Andropogon

colhido
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4.

2

.

Variação no numero total de perfilhos para idades de

14,

28

e 4 2 dias

O número total de perfilhas do capim Andropo
gon foi afetado pelos períodos de corte, pela maturidade e pela
interação desses dois fatores como mostra o Quadro 6.

Como

a

interação foi significativa a anilise da variincia j� esf� apr�
sentada em termos de decomposição de períodos dentro de trata
mentos.

O numero total de perfilhos nesta planta forr�
geira durante o período de outubro-dezembro de 1981 foi signifl
cativamente superior quando comparado com aqueles encontrados
nos demais períodos (Quadro 7). Assim, aos 14 dias de crescimen
to o número de perfilhos para esse período de crescimento

era

de 1965/m 2 enquanto esse valor diminuiu significativamente para
1369 perfilhos/m 2 quando o crescimento do capim Andropogon

foi

iniciado no mês de novembro. O perfi1hamento do capim Andropogon decresceu ainda mais,

tendendo para uma estabilização

ao

redor de 550 perfi1hos/m 2 , quando a planta iniciou o crescimen
to em dezembro ou janeiro. Quando o tempo de crescimento desta
planta forrageira foi maior do que 28 dias, o perfilhamento foi
m aior durante o período de outubro a dezembro enquanto os demais
períodos não diferiram entre si. O número de perfilhos/m 2 dimi
nuiu entre 30 a 45% e 39 a 59% quando se comparou o perfilhamen
to do período outubro-dezembro com os demais períodos para
crescimentos de

28

e 42 dias, respectivamente.

os
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Quadro 6 - Análise da variân c ia
do

c apim

do numero total de perfilhos

Andropogon no período outubro 81 a março 82

GL

Causa de variação

QM

SQ

F

Idade (1)

2

619670,37

309835,19

15,03**

Perfodos/ldade l

3

5636505,50

1878835,19

91,13**

Períodos/ 1 dade 2

3

821086,69

273695,56

13,28**

Períodos/Idade 3

3

15711115,69

523705,23

25,40**

Resíduo

36

742181,00

20616,14

Total

47

9390559,25
CV = 14,74%

Quadro 7 - Efeito da

idade

e da época de corte sobre o nú-

mero total de perfilhos do

c apim

Andropogon por

m2 ,

durante o período de outu b ro 81 a março 82
IDADE EM DIAS

P eríodos
em
Meses

-

14

42

28

1965,50 ª

1346,75 ª

1347,25 ª

Nov 81 - j an 82

1369,50 b

955,25 b

557,75 b

fev 82

541,75 c

753,50 b

603,75 b

574,25 c

842,25 b

829,oo b

Out

dez 81

Dez 81
Jan

-

-

mar 82

Tukey, ao nível de 1% de pro b a b ilidade para
idades

Na mesma

= 340,29.

c oluna,

c omparação

períodos/

médias acompanhadas de letras iguais não dife

rem entre si pelo Teste de Tukey a 1% de pro b a b ilidade.

4.3. Porcentagem de eliminação de meristemas apicais
A análise de variância, para a porcentagem de
eliminação de meristemas apicais (Quadro 8) revela que
efeito significativo dos períodos de corte,

das

houve
e

idades

da interação períodos x tratam entos sobre a porcentagem de el i
minação dos meristemas apicais do capim Andropogon. Como a

in

teração foi significativa a análise de variância já está apre
sentada em termos de decomposição de períodos dentro de trata
mentos.

Através do Quadro 9 observa-se que a porcentagem de eliminação dos meristemas apicais é mais elevada

para

o período de janeiro-março, independentemente da idade de cres
cimento da planta.

A eliminação dos meristemas apicais das plantas que iniciaram o cresciment o entre outubro e dezembro,
baixa e ao redor de, no máximo,

e

1% quando o estádio de cresci-

mento da planta é de 14 ou 28 dias. Entretanto, para as

plan-

tas que cresceram por 42 dias, a porcentagem de eliminação de
meristemas apicais aumenta de 4, 15% para 9,04% quando as· plan
tas iniciaram o crescimento no período de outubro-dezembro

e

dezembro-fevereiro, respectivamente. Para as plantas que cres
ceram por 42 dias a porcentagem de meristemas apicais elimina
dos aumentou significativmaente para cada período de corte es
tudado.
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Quad ro 8 - Análise

a variância

d

meristemas apicais

d

da

de

eliminação

o capim An d ropogon, corta d o
do

tre 10-15 cm do nível
Causa

porcentagem

e

d

en

solo

GL

SQ

QM

Tratamentos

2

999,88

499,44

1 2 l4,9 l

Períodos/ 1 d ade

3

290,62

96,87

235,41

Períodos/Idade 2

3

2 34,45

78, l6

189,94

Períod os/I d ad e 3

3

2066,55

688,85

1673,98

Resíduo

36

14,81

O,4 l

Total

47

3606,31

de

variação

F

**

**
**

**

CV = 9,25%
Quà d ro 9 - Efeito
tagem

ida d e

da
de

elimin ação

e época
de

de

corte so bre a porce�

meristemas apicais

An d ropogon, corta d o entre 10 a 15 cm
P er í o d o s
em
Meses

do

do

capim

solo

IDADE EM DIAS
14

28

42

Out- d ez 81

O,1 s e

1'

os 6

4,15 d

No v 81-jan 82

l,5obc

7,50 c

Dez 81- fev 82

1, 92 b

1 , 47 b
2,13 b

9,04 6

10,36 ª

32,82 ª

Jan-m ar 82

10,93 ª

Tukey, ao n í vel d e 1% d e probab ilid a d e para comparaçao de períod o s / ida d es
= 1,52.
Na mesma coluna, médias acompanhad as de letras iguais não
rem en tre si pelo Teste d e Tukey a 1% de pro babilid a d e.

d ife
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Independentemente da idade da planta, a elimi
nação de meristemas apicais foi sempre mais elevada para o pe
ríodo de crescimento iniciado em janeiro-março, sendo

que

maior porcentagem de eliminação de meristemas apicais,

a

cerca
por

de 33%, ocorreu neste período nas plantas que vegetaram

42 dias.
4.4. Vigor da rebrota
A anãlise de variância para verificar o
to da

idade e período

efei-

de corte sobre o vigor da rebrota

e

apresentada no Quadro 10, sendo que a anã] ise conjunta e o des
dobramento dos efeitos da interação períodos x idades nao
ram efetuados porque a discrepância entre os quadrados

fo

médios

das análises individuais foi maior do que aquela recomendado
por BOX ( 1954 )_.
A capacidade de rebrota do capim

Andropogon

gayanus avaliada apos 14 dias do corte ê apresentada no

Quadro

11, em que se nota maior vigor da rebrota independentemente

do

período de corte para as plantas que cresceram por 28 dias.
Por outro lado, nao se observou diferen�a para o vigor da

re

brota entre as plantas que iniciaram o crescimento em outubronovembro e vegetaram por 14 ou 28 dias.

Para as plantas

que

vegetaram por 28 dias a produção da rebrota variou entre cerca
de 1100 e 1800 kg MS/ha durante o período experimental, enquan-
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Quadro 10 - Análise da vari â nci a para o vigor da re b rota do ca
pim Andropogon
Causa da

Gl

Variação

QM
Out-dez 81

Nov81-Jan 82 Dez81-Fev82

Resíduo

88037,64
CV= 24,68

Efe i to da

idade

Jan -Mar 82

600933,62**

870746,50**

38183,67

15819,36

69623 ,65

CV= 21,38

CV= 16,32

1392796,77** 299802,19*

Idade

Quadro 11

DOS PERfODOS

CV=27,68

e e poca de corte sob re o vigor

da re b rota (kg MS/ha) do c a pim Andropogon , cortado
e n tre 10 e 15 cm do solo
Perí odos
em
M eses

42

Nível
de
Significância

IDADES EM DIAS
14

28

1050,75a b

1853,09ª

702, 3 9b

61%=805,57

Nov 81 - jan 82

9 74, 6 3a b

1152,2 3 ª

6 14,88 b

65%=385,93

Dez 81 - fev 82

752,48 6

l 1 66 , 9 6ª

3 9 2,40C

61%=341,48

Jan - mar 82

474,85b

140 7,05ª

977,18 ªb 111%=7 16,39

Out - dez 81

-

Na mesm a linha , médi as a c om panhadas de letras igu a is n a o di fe-

rem e n tre si pelo Teste de Tukey a 5%

e 1%

de proba b ilidade.
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as

to esses valores variaram entre 474 e 1050 kg MS/ha para

plantas com 1� dias de crescimento e entre 392 e 977 para aqu�
las que cresceram por 42 dias.
O vigor da rebrota para as plantas-que cresce
ram por 14 ou 42 dias foi semelhante para todos

os

períodos

de corte, exceto para o de dezembro-fevereiro. Nesta epoca

o

vigor da rebrota para as plantas com 42 dias foi a menor obser
vada durante o perTodo experimental, ou seja, cerca de 392 kg
MS/ha quando, neste perTodo, obteve-se 1166 e 752 kg MS/ha pa
ra a rebrota das plantas que cresceram por 28 e 14 dias, res
pectivamente.
4.5. Altura e frequência de cortes x sistema radicular
A análise de variância com a finalidade de ve
rificar o efeito da interação alturas x frequências de cortes,
sobre a produção de matéria seca da parte aérea e peso

total

da matéria orgânica do sistema radicular do capim Andropogon
é apresentada no Quadro 12. Observa-se que a produção de maté
ria seca da parte aérea foi afetada pela frequência de

corte

mas não pela altura ou pela interação desses dois fatores. Por
outro lado, o desenvolvimento do sistema radicular avaliado
pela produção de matéria orgânica, foi afetado pela altura
frequência de corte bem como pela interação desses fatores.

e

21268,98

12
15 131730,81

Total

x

Re síduo

1 nteração (H

1066,06
6964,95
198,43

1066,06
6964,95
238l,12
12

15 15140,75

Prequência/HJ

o,22NS Frequência/H2
Resíduo
Total

395, 11
1772,41

CV= 23,31

CV= 26,85

35,10**

5,37*

4728,62 23,83**

2415,47

4728,62

1,36NS

F

MATtRIA ORGANICA DO SISTE MA RADICULAR(g/vaso)
Causa
QM
SQ
F
GL
da varia!i_ão
Alturas (H)

QM

107651,25 107651,25 60,73**

2415,47

SQ

395,11

GL

F) 1

Frequência (F)

Altura s (H)

Causa
da varia!i_ão

PRODUÇAO DE MATtRIA SECA (g/vaso)

a produção d e matiria seca e sistema radicul ar d o capim Andro pogon

Quadro 12 - Anil ise d a v ariincia para efeito d a al tura e frequência d e co,tes sobre

\.O

w
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O efeito das alturas (H] = 5 cm e H2 = 20 cm do
solo) e das frequências de cortes (F1' = 30 dias e F2 = 45 dias
de intervalo entre cortes) foi avaliado em termos de produção
de matéria seca da parte aerea e de produção de matéria orgâni
ca do sistema radicular, que sio apresentados no Quadro 13.
Quadro 13 - Efeito da altura e frequência de cortes sobre

a

produção de matéria seca da parte aérea (g/vaso}
e peso total de matéria orgintca do ststema radicu
lar (g/vaso} do capim Andropogon

Tratamentos

Matéria seca da
parte aerea

Matéria orgânica do
sistema radicular

H1 F 1

91, 23

23,72

H2F1

105,87

4 O,14

H1F2

245,35

46,81

H2F2

279_,86

9'1,16

A p rodução de matéria seca da parte aerea do ca
pim Andropogon
te

foi reduzida pelo efeito da frequência

de cor-

em 62,17% quando a frequêncta de corte passou de 45

de intervalo entre cortes para 30 dias. Os resultados

dias

acusam

tendências indicando que a medida que a altura de corte passa
de 5 para 20 cm do solo a produção de matéria seca aumenta.
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A produção de matéria orgânica do sistema radi
cular diminuiu acentuadamente à medida que cortes mais

fre

quentes (30 dias) e mais baixos (5 cm) foram efetuados.

Ob

serva-se que os prejuízos para o sistema radicular são meno
res à medida que se aumentava o ·intervalo ou que se

elevava

a altura dos cortes. Assim, quando a frequência de corte Pªê
sou de 30 para 45 dias na altura de 5 cm o desenvolvimento do
sistema radicular quase que duplicou. O desenvolvimento

do

sistema radicular do capim Andropogon foi, no entanto, significativamente maior quando a frequência e altura de

cortes

foi de 45 dias e 20 cm, respectivamente. Através dessa obser
vaçao de frequência e altura de corte obteve-se um desenvolvi
mente do sistema radicular cerca de quatro vezes superior
àquele observado quando o capim Andropogon era submetido
corfes cada 30 dias e a 5 cm do solo.

a
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5. DISCUSSÃO
A produção de matéria seca do capim Andropogon
no período novembro 81 - janeiro 82 foi superior às encontrauma

das nos demais períodos avaliados. Nesse período houve

redução sensível no número total de perfilhos da planta forra
geira com o aumento da idade. Embora havendo redução signifi
cativa na densidade de perfilhos, a prooução de matéria seca

-

aumentou significativamente. Mostrando com isto que, apos o es
tabelecimento da planta forrageira, o mais importante é o peso
dos perfilhes e não o número. Aos 49 dias de idade foi observa
do o menor número de perfilhos (558/m 2 ), entretanto, a planta
forrageira atingiu

elevada

produção (9126 kg MS/ha).

Tal fato pode ser explicado p ela maior disponibi1idade dos fatores de crescimento, como umidade e calor, observado.
período, contribuindo assim, para a gramínea expressar o

nesse
seu

potencial produtivo. Comportamento similar foi encontrado por

PEDREIRA (1975}, comparando variedades de Brachiarias, varie• dades de Panicum, Hyparrhenia rufa e Setaria anceps.

Osci-

lações na produção de matéria seca entre os períodos estuda dos, segundo CORSI (198 2 *) pode ser atribuída entre outros fa
tores, à variação na quantidade de graus dia, o que foi obser
vado em trabalho realizado com o capim de rhodes.

O potencial produtivo de Andropogon

gayanus,

em função das idades, variou de 1332 a 31529 kg MS/ha,

aos

7 e 49 dias, respectivamente, durante a estação de crescimen
to, ou seja, de outubro a março. Neste período a produtividade do capim Andropogon guarda relação direta com a

idade

(R 2 = 97%).

Sem levar em consideraçio a qualidade do capim
Andropogon, cujos estudos estão em andamento, acredita-se que
o manejo desta plantá forrageira deve ser efetuado com inter
valo entre cortes ao redor de 45 dias e a uma altura de

2

0 cm

do solo, como indicam os resultados do experimento conduzido
nos vasos. Cortes efetuados a altura de 5 cm cqmparados com
os de

2

0 cm nao diferiram quanto a .. produção de matéria

seca

da parte aerea, entretanto, observa-se que a produção do sis
tema radicular foi diminuída drasticamente, entre 49,3% e 59,5%,
quando os cortes eram baixos. Esse fato comprova que o sistema radicular e a parte da planta forrageira mais sensível ao

*

CORSI, M.

198 2 .

Comunicação pessoal.
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mal manejo, sendo que os prejuízos do manejo incorreto refle
tem-se, posteriormenti, na parte aérea como demonstram

os

trabalhos de WHYTE (1973). Este autor explica que os efeitos
da altura e frequência de cortes são manifestados, primeiraporque

as

substâncias armazenadas nas rafzes são usadas como fonte

de

mente, no sistema radicular d a planta forrageira

energia para promover os primeiros crescimentos após a eliml
nação da parte aérea. Por outro lado, cortes que eliminam
completamente a parte aérea e atrasa o desenvolvimento

da

área foliar, dependem exclusivamente de reservas orgânicas
situadas abaixo ou actma do nível do solo para estabelecer
novo crescimento, como se pode conclutr do trabalho

de

BOTREL (1980}. Os produtos de fotossintese no início da re
brota são utiltzados para expansão de novas folhas em detri
mento ao crescimento do sistema radtcular. Desse modo, expli
ca-se a afirmação de YOUNGNER (1972) que concluiu que a eli
minação de mais do que 40% da parte aérea paraliza o desenvol
vimento do sistema radtcular das gramfneas forrageiras.

Cortes baixos (5 cm) efetuados com intervalos
a cada 45 dias prejudicam menos o desenvolvimento do sistema
radicular quando comparado com os cortes baixos e frequentes
(a cada 30 dias), mas a combinação de corte alto {20 cm) e a
cada 45 dias possibilitaram o melhor desenvolvimento do sis
tema radicular e produção de matéria seca da parte aérea.
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O desenvolvimento do sistema radicular nas pla�
tas forrageiras reveste-se de importância pela disponibilidade
de água e de minerats explora da em maior volume de terra.
solos férteis e com umidade disponível o desenvolvimento

Em
do

sistema radicular não é tão 1 imitante para a nutrição de plansao

ta como em condições onde esses fatores de crescimento
mais escassos. Assim, a difusão de nutrientes na solução

do

solo que representa entre 70 a 90% do potássio e do fósforo ab
sorvido pela planta (COREY, 1974) depende da disponibilidade
de água e da distância entre a fonte de nutriente e o
radicular. Sistema radicular

sistema

v.igoroso tende a reduzir o espa-

ço até a fonte de nutrientes e pode estar sempre em contacto
com agua disponível em camadas mais profundas do solo.

O perfilhamento das gramíneas e um reflexo

de

atores de crescimento como disponibtlidade de nutrientes,
principalmente de nitrogênio (WILSON e HAYDOCK, 1971), de lu
minosidade ao nível da coroa das gramíneas e de temperatura
(LANGER, 1963 e VARTHA, 1973). De uma maneira geral, pode-se
afirmar que o perfilhamento depende dos produtos da fotossín
tese. Assim, quanto mais favorável forem as condições para a
fotossíntese, maior sera o perfilhamento (MILTHORPE e MOORBY,
1975). Desse modo, pode-se explicar o ocorrido com o capim A�
dropogon no início do período de crescimento das planta forr�
geiras, ou seja, de outubro a dezembro, quando houve maior per
filhamento comparado com aquele de janeiro-março. Este compor-
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tamento do capim Andropogon e semelhante ao determinado
PEDREIRA (19J5) com o capim colonião.

por

Por outro lado, deve-se

observar que as condições climáticas predominantes

para

o

perTodo de novembro-janeiro e de dezembro-fevereiro são consi
deradas ainda muito favoráveis ao perfilhamento, mas este foi
significativamente diminuído em relação àquele observado para
o período de outubro-dezembro. Este fato não pode ser atribuí
do a falta de nutrientes uma vez que após cada corte de uni
formização as plantas foram adubadas convenientemente. Também
essa redução no perfi lhamente, talvez não se deva ã decapita
ção de perfilhos que foi muito baixa e ao redor de 2%
período de dezembro-fevereiro (Quadro 9).

Além disso,

até

o

mesmo

quando a porcentagem de eliminação de perfilho foi significa
tivamente mais elevada, como ocorreu para o período de janeiro-março, não se observou diferenças significativas

para

o

número de perfilhas entre os períodos de novembro-janeiro até
janeiro-março, compreendendo tr�s periodos de corte estuda�os.
Somente as plantas com 14 dias de idade apresentaram maior per
filhamento no perTodo de novembro-janeiro em relação aos
dezembro-fevereiro e janeiro-março (Quadro

de

9).

O menor perfilhamente do capim Andropogon,

a

cada período de corte estudado, pode ser atribuído ao fotope
ríodo, uma vez que o número de perfilhos decapitados aumentou
no período de janeiro-março.

Neste caso, perfi lhos vegetativos

cujos meristemas apicais não foram eliminados rebrotam rapida-

mente, provocando sombreamento ao nível da coroa das

plantas

e, consequentemente, •inibindo o desenvolvimento de novos perfilhos. Este fato explica os resultados apresentados

no Qua-

dro 9, em que se nota uma estaciona] idade marcante no

numero

de perfilhas, isto é, o maior perfilhamento ocorreu em outu
bro-dezembro.

-

TOMPSETT (1976) verificou que o capim Andropo-

gon e uma planta de dias curtos e que o florescimento ocorre
quando o comprimento do dia atinge 12 horas aumentando à medi
da que o dia torna-se mais curto. Este autor também verificou
que a 25ºC o número de inflorescência aumentou.

Estes

fatos

como sugerem BOOYSEN et alii(l963), explicam a baixa decapita
çao de perfilhas do capim Andropogon que foi ao redor

de

2%

até o período de dezembro-fevereiro para as plantas que vegetaram por 14 e 28 dias (Quadro 9 ). Somente no período

final

da estação de crescimento é que se eliminou cerca de 33%

dos

meristemas apicais. Este fato sugere que o capim Andropogon
� apresenta alongamento �as hastes tardiamente, quando comparado com o capim colonião que aos 49 dias de crescimento,
ca de 43% dos perfilhos foram

eliminados (GOMIDE

et

ceralii .,

1979) e com o capim gordura, buffe11 e napier que tiveram 100%
dos meristemas apicais e1iminados ao redor de 60 dias de cres
cimento (NASCIMENTO, 1971; ANDRADE e GOMIDE, 1971). O alonga
mento tardio das hastes do capim Andropogon e, consequentemen-
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te, a baixa eliminação dos meristemas apicais pode favorecer
a rebrota vigo;osa dessa gramínea apôs o corte como sugere o
traba 1 ho de B OO Y SEN .e t ali i ( 19 6 3) .
A diminuição no numero de perfilhos também po
de ser explicada pelo corte de uniformização muito

frequente,

isto é, a cada 28 dias, que foi imposta pela metodologia apli
cada neste trabalho por falta de melhores informações (CENTRO
INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL,

1978; GROF,

1981). Como

revelaram os resultados do experimento conduzido em vasos (Quadros 12 e 13 ) cortes efetuados com intervalos a cada

30

dias

reduzi ram a prod uç ão de matéri a seca em cerca de 62, 2% independentemente das alturas de cortes estudadas que foram de 5 e 20
cm do solo. Se esta hipótese f or aceita para explicar a redu
çao no perfilhamento e produção de matéria seca do capim Andro
pogon, pode-se sugerir pelos resultados apresentados nos

Qua-

dros 5, 7 e 13 que esta planta forrageira é extremamente exi
gente a condições de manejo referentes à altura e frequência
de cortes uma vez que cortes baixos (5 cm) e frequentes

(30

dias), reduzem drasticamente o sistema radicular, a produção
de matéria seca da parte aérea e o perfilhamento. Consideran
do as cond•ições fisicas e quimicas dos solos onde se conduziu
os experimentos de campo e de vasos, pode-se sugerir

que

os

efeitos prejudiciais do manejo incorreto sobre o capim Andro
pogon seriam mais severos em s olos mais pobres física ou qui-

micamente. Este fato deve ser enfatizado já que esta

planta

forrageira tem sido divulgada e recomendadà para solos
co férteis e ácidos. Os trabalhos do CENTRO

pou

INTERNACIONAL

DE AGRICULTURA TROPICAL (1978) e GROF (1981) sugerem
capim Andropogon vegeta adequadamente em condições

que

o

de solos

pouco férteis e ácidos, como os dos cerrados do Brasil

Cen-

tral, mas a 1 iteratura é pobre em relacionar esta propriedade da gramínea com as suas exigências em termos de

manejo.

Sugere-se, portanto, maior cautela na recomendação desta plan
ta forrageira até que outros estudos esclareçam as suas

exi-

gências em termos de manejo e utilização nas condições

do

Brasi 1 .

Considerando os resultados dos experimentos co�
duzidos pode se sugerir que a maior persistência do capim An
dropogon deve ser obtida com cortes efetuados ao redor

de 40

dias e acerca de 15 cm de altura. Colheitas efetuadas com maior
frequência do que as sugeridas prejudicam seriamente a produti
vidade e persistência dessa gramínea sendo que a elevação

da

altura de corte pode, somente, retardar, mas nao eliminar

o

efeito da frequência incorreta de corte.
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6. CONCLUSOES
Nas condições experimentais e de acordo

com

os resultados obtidos, pode-se concluir que:

l. A produtividade do capim Andropogon aumen
ta diretamente com a idade.

2.

Cortes efetuados a ca da 30 dias reduz dras

ticamente a produtividade de matéria seca da parte aérea, mas
não se observou o mesmo efeito para a altura de corte que va
riou de 5 e 20 cm.

3; O desenvolvimento do sistema radicular

e

prejudicado tanto pela frequência como pela altura de corte.
4. O capim Andropogon apresenta alongamento
tardío das hastes.

5l

5. Trata-se de uma gramínea extremamente exi
gente em relação ao manejo, fator que pode limitar o sucesso
das recomendaç�es para a uti 1 ização desta planta forrageira
em condiç�es de solos pouco f�rteis e �cidos.
6. A maior produtividade e persistência desta
gramínea sao obtidas através de cortes ao redor de

40 dias

e a altura de cerca de 15 cm.
7. Os resultados obtidos no experimento de cam
po podem ter sido influenciados pela elevada frequência

dos

cortes de uniformização (28 dias), visto que cortes frequen
tes e baixos parecem prejudicar o capim Andropogon como deter
minado no experimento em vasos.
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