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As pastagens naturais no Rio Grande do Sul (RS) são características por sua alta diversidade e apresentam 
influência da estacionalidade do clima e do tipo de manejo que apresentam. A estacionalidade da produção vegetal 
determina cargas animais diferentes para as estações quente e fria. Além disto, distintos níveis de utilização da 
forragem moldam perfis diferenciados de campo. A área do presente estudo é de campo natural submetido a três 
níveis de oferta de forragem (OF) de 4, 8 e 12 kg MS. 100 kg PV" 1 d"1, mantidos desde 1986. O trabalho foi 
desenvolvido no estrato inferior da vegeta ção sujeita às diferentes pressões de pastejo, procurando verificar o efeito 
do manejo e da estacionalidade na densidade de afilhos, na biomassa e na proporção de peso dos distintos 
componentes da biomassa de três espécies de gramíneas. O estudo foi desenvolvido em uma área total de 19.02 ha, 
localizada na Estação Experimental Agronómica (EEA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
em Eldorado do Sul, RS. Esta área encontra-se dividida nos três níveis de OF de 4, 8 e 12 % PV, em potreiros de 
3.14; 7.40 e 8.48 ha, respectivamente. A amostragem foi efetuada em três períodos do ano, nos meses de setembro 
96, dezembro 96 e junho 97, correspondendo a uma primavera e verão precoces e a um outono tardio. As unidades 
amostrais (UA) foram leivas de 0.04 m2. As coletas foram subdivididas entre duas posições topográficas: o 
interflúvio (topo) e o pedimento. Foram coletadas 12 leivas na OF 4% e 16 leivas nas OF 8% e 12%, sendo este 
número igualmente dividido entre as posições topográficas. As leivas foram desmanchadas, separando-se quatro 
categorias de material: Paspalum notatum Fl., Coelorhachis selloana (Hack.) Camus, Andropogon lateralis Nees 
e as demais espécies (outras). O número de afilhos das três gramíneas foi contado e o material foi dividido em 
material morto, lâmina e bainha. No caso de P. notatum e C. selloana, o rizoma foi separado. Em outras foi separado 
somente o material morto do vivo. Os componentes foram secos em estufa a 65 °C e pesados. As variáveis analisadas 
foram: densidade de afilhos das três espécies de gramíneas; peso seco da biomassa viva total e de cada categoria U A" 
1 (g); proporção de peso seco de cada categoria na biomassa viva total UA"1 (%); peso seco da biomassa viva aérea 
das três espécies de gramíneas UA" 1 (g) e proporção de peso para os diferentes componentes da biomassa da planta 
(lâmina, bainha e rizoma, quando presente) das três espécies U A" 1 (%). Para análise estatística, o modelo considerado 
foi o de parcela subdividida em blocos, sendo tratamentos os níveis OF 4%, 8% e 12% PV e blocos as condições 
topográficas. A divisão considerada foi a estação, sendo estudadas a primavera, o verão e o outono. Realizou-se o 
teste F de complementação de médias mínimas quadráticas (LSMeans) para os fatores-OF, estação e sua interação, 
quando necessário. A aná lise foi realizada no aplicativo SAS. A densidade de afilhos apresentou diferenças 
significativas na interação oferta de'forragem x estação (OFxE) em P. notatum e entre OF em A. lateralis. C. 
selloana não apresentou diferenças entre OF ou esta ção quanto ao número de afilhos. P. notatum apresentou um 
número médio de 1483 afilhos m"2 em sete combina ções de OFxE. Este valor distingue-se dos obtidos na OF 12% 
PV na primavera (1056) e no 8% PV no outono (2525 indivíduos nv2). C. selloana apresentou uma média geral de 
209 afilhos m"2. A. lateralis teve maior número de afilhos no 8% PV (1076), enquanto no demais níveis de OF 
apresentou uma média de 503 afilhos m"2. O peso seco da biomassa viva total UA"1 apresentou diferenças 
significativas na interação OFxE. O peso seco da biomassa viva total UA"1 apresentou uma maior porcentagem de 
biomassa de P. notatum, seguido de outras. Desta forma, a maioria das variações na biomassa viva total pode ser 
explicada pela densidade de afilhos e pelo comportamento destas duas categorias principais em relação à OF e à 
estação. O peso seco da biomassa viva aérea U A"1 por área das três espécies de gramíneas apresentou significância 
na interação OFxE em P. notatum e entre OF em C. selloana (P<0.07) e A. lateralis (P<0.05). Para P. notatum, a 
estação com os valores mais altos nos componentes lâmina e bainha foi o verão. Na primavera não houve diferença 
entre OF; no verão, a OF 12% apresentou o maior peso nestes componentes. No outono, o 8% PV apresentou o 
maior peso de folhas por área. P. notatum apresentou diferenças significativas na interação OFxE na proporção de 
peso seco de rizoma, bainha e lâmina UA"'. Em C. selloana e A. lateralis não se verificou alteração na proporção 
de peso seco dos diferentes componentes da biomassa vegetal. 
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A queima das pastagens naturais é uma prática usual em nosso meio, e seus efeitos sobre o ecossistema ainda 
são pouco conhecidos, e com muita contradição entre os pontos de vista de técnicos e produtores. Com o objetivo 
de observar a ação do fogo e de manejos alternativos às queimadas estudou-se a produção de matéria seca da 
forragem verde e do mantilho, a cobertura do solo, e a composição botânica de uma pastagem natural característica 
dos Campos de Cima da Serra do RS. O experimento está sendo conduzido no município de André da Rocha no RS 
e os tratamentos estudados são: Tl= Campo nativo sem queima há 32 anos e pastejado; T2= Campo nativo sem 
queima há 32 anos, roçado anualmente e pastejado; T3= Campo nativo melhorado há 24 anos e pastejado; T4= 
Campo nativo melhorado há 8 anos e pastejado; T5= Campo nativo queimado a cada dois anos há mais de 100 anos 
e pastejado (Testemunha). O melhoramento do campo nativo consistiu na correção superficial do solo a cada 3 -4 
anos, adubação anual (cerca de 200 kg.ha"1 da fórmula 10-30-10 ou 5 -30-15), e introdução de espécies cultivadas 
hibernais. Nos tratamentos Tl a T4, o sistema de pastejo é o rotativo baseado na oferta de forragem. Os potreiros 
melhorados, após adubação e roçada (fevereiro) são diferidos até primeiro de junho. Durante os quatro meses de 
inverno são utilizados como "banco de proteína", com 30 minutos de pastejo diário para todos os animais. Na 
testemunha, o sistema de pastejo é o contínuo com lotação de 0,35 a 0,40 cab.ha"1, representando o manejo usual 
das pastagens naturais da região. A área experimental utilizada foi de 300 m2 por tratamento, sendo constituída pela 
encosta de um conjunto de potreiros. A acumulação de matéria seca da forragem e do mantilho foi avaliada dentro 
de gaiolas de exclusão ao pastejo a cada 45 e 90 dias, e os cortes foram realizados a 4 cm acima do nível do solo. 
No tratamento T1, devido à estrutura da vegeta ção, o corte da forragem foi realizado em dois estratos: inferior (acima 
de 4 cm) para espécies de menor porte e prostradas, e superior (acima de 12 cm) para esp écies eretas entouceiradas. 
O mantilho  foi coletado retirando-se todo material morto desprendido da planta e acumulado sobre a superfície do 
solo. A cobertura do solo foi estimada visualmente a cada período de avaliação. A forragem cortada foi separada 
manualmente nos seguintes componentes: gramíneas nativas estivais, gramíneas nativas hibernais, leguminosas 
nativas, gramíneas cultivadas hibernais, leguminosas cultivadas hibernais, espécies indesejáveis e material morto. 
Após a separação, os componentes foram levados à estufa com circulação forçada de ar, a uma temperatura média 
de 57 °C, até peso constante, e depois pesados. O delineamento experimental utilizado foi o completamente 
casualizado com três repetições. A acumulação de forragem da primavera até o outono foi de 9156,5756, 8205,8041 
e 3188 kg MS.ha"1, respectivamente para os tratamentos T l ,  T2, T3, T4 eT5, com cortes realizados a cada 90 dias. 
Destacou-se a grande produção do tratamento Tl, principalmente do estrato superior, com expressiva contribuição 
de Sorghastnmi sp. A queima biena l por longo período reduz a produção de forragem acentuadamente, bem como 
a acumula ção de mantilho. Somente o tratamento queimado não apresenta cobertura total do solo, cujos valores 
foram de 88, 92 e 96 %, respectivamente, na primavera, verão e outono. A acumulação média de mantilho variou 
de 1 a 2 t MS ha"', nos tratamentos Tl, T2 e T3, e foi inferior nos demais*tratamentos, devido à menor produção no 
tratamento testemunha e provavelmente a alta reciclagem no tratamento T4 que apresentou material vegetativo mais 
tenro em relação aos demais tratamentos. As gramíneas nativas estivais foram o maior contribuinte para produção 
de forragem, com 50,0 a 69,6%. Nos tratamentos roçada anual e testemunha, houve uma expressiva contribuição 
das gramíneas nativas hibernais (9,6 e 14,2%, respectivamente), possivelmente em função da pastagem mais 
prostrada e menor cobertura do solo, respectivamente, que favoreceram o surgimento de espécies oportunistas, como 
Piptochaetium montevidemis (a principal espécie de inverno presente na área). As leguminosas nativas apresentaram 
maior contribuição nos tratamentos melhorados, devido ao aumento na fertilidade do solo. Os dados coletados até 
o momento permitem concluir que: - o fogo reduz a produção de matéria seca da forragem verde e do mantilho, a 
cobertura do solo e a diversidade florística; - o melhoramento da pastagem natural favorece as espécies de melhor 
valor forrageiro e aumenta a produção de forragem; - os tratamentos sem queima representam sistemas mais estáveis, 
produtivos, e com alta ciclagem de nutrientes através do mantilho. 
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EFEITO DE ÉPOCA E DENSIDADE DE SEMEADURA NA PRODUÇÃO DE MAT ÉRIA SECA 
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Os rebanhos gaúchos são dependentes, quase que exclusivamente da forragem produzida pelos campos 
nativos, que recobrem cerca de 60% da área do estado e são constituídos predominantemente por gramíneas 
estivais. Dentre as espécies leguminosas de ciclo invernal, componentes desse campo nativo, encontra-se a. Adesmia 
latifolia. No Brasil essa espécie encontra-se amplamente distribuída nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, além de outros países sul-americanos como Argentina e Uruguai, sendo a única espécie citada para o Brasil 
que ocorre em campos alagadiços e em banhados, demonstrando ser uma boa opção forrageira para regiões de clima 
temperado, com estações bem definidas, invernos frios e ocorrência de geadas. O objetivo do presente trabalho foi 
determinar a melhor época e densidade de semeadura, para a produção de matéria seca de Adesmia latifolia sobre 
campo nativo no seu ano de estabelecimento. O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa de Pecu ária dos 
Campos Sul Brasileiros - CPPSul/EMBRAPA - Bagé/RS, num solo bexigoso, brunizem raso, de textura argilosa, 
relevo ondulado e substrato de granito e com uma precipitação média anual de 1350 mm. Foram avaliadas três 
épocas de semeadura (abril, maio e junho) e quatro densidades (1,2,4,6 kg"' ha"1) em um delineamento de blocos 
completos casualisados com três repetições. As sementes foram inoculadas e revestidas com calcário tipo Filler e 
a semeadura realizada a lanço e em cobertura sobre campo nativo com preparo mínimo de solo, e adubado 
conforme a análise de solo. Os efeitos dos tratamentos foram avaliados através da produção de matéria seca, obtida 
em três cortes, sendo o primeiro realizado quando as plantas apresentaram 15 cm de altura, e os seguintes 30 e 60 
dias após, deixando-se um resíduo em torno de 3 cm. O material cortado foi separado botanicamente (espécie/campo 
nativo) e secado em estufa de ar forçado, com temperatura de 72 °C até peso constante.A produção de matéria seca 
de Adesmia respondeu aos efeitos simples de época de semeadura (P<0.01) e densidade de semeadura (P<0,05). A 
semeadura realizada em junho proporcionou maior produção de matéria seca seguindo-se as épocas de maio e abril, 
com rendimentos bem menores (Figura 1). A ocorrência de estiagens prolongadas, coincidentes com as duas 
primeiras épocas (abril e maio) prejudicaram drasticamente suas respostas, por ser uma espécie que exige solos 
úmidos. A produção de matéria seca respondeu linearmente aos acréscimos nas densidades de semeadura até 6 kg 
ha"1. A introdução de Adesmia como uma espécie melhoradora de campo nativo mostra ser uma prática viável para 
a região. 
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FIGURA 1. Efeito da Densidade de Semeadura na Produção de Matéria Seca deAdesmia latifolia no Ano de 
1997/98. 
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EFECTO DE LA DEFOLIACI ÓN SOBRE LA POBLACION Y MORFOLOGIA DE Lotus 
corniculatus 
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University, Private Bag 11222, Palmerston North, New Zealand 

Lotus corniculatus es sensible a manejos intensos y frecuentes, así como a defoliaciones tardias en otono, Io 
que se manifiesta a través de dismin.uciones dei stand, vigor de plantas y sobrevivência invernal entre otras. Se 
analizó Ia respuesta dei cultivar Goldie (hábito semi-postrado) frente a diferentes combinaciones de frecueneias e 
intensidades de defoliación. El experimento fue conducido entre abril-diciembre de 1997 en Ia Deer Research Unit, 
Massey University, New Zealand. Sobre un Lotus corniculatus cv. Goldie de três anos con una población de 94 
plantas m 2, fueron establecidos dos manejos en otono (cortes hasta abril y cortes hasta junio). En primavera fueron 
aplicadas três alturas (2, 6 y 10 cm) y dos frecueneias de defoliación (20 y 40 dias) en un diseno factorial con cuatro 
repeticiones. En julio, setiembre y diciembre fueron tomadas muestras de 25*25*25 cm, evaluando número de 
plantas m"2, peso seco de raíces primarias y coronas, diâmetro de raiz y número de tallos primários y laterales. La 
muerte de plantas en invierno se situo en un 1 1% en el tratamiento que tuvo cortes hasta junio, respecto ai 
tratamiento con cortes hasta abril que mostro disminuciones dei 6%. La formación de nuevos tallos laterales a 
comienzos de primavera fue mayor para el tratamiento con descanso de otono (P<0.05). Ambos manejos de otono 
no afeetaron los parâmetros evaluados ai final dei período (diciembre). Con frecueneias de 40 dias aumentaron el 
número de tallos laterales m"2 y tallos laterales planta"1 (P<0.01), y Ia masa de coronas planta"' (P<0.05). La altura 
de defoliación fue Ia variable que más afecto los indicadores analizados (Tablas 1 y 2). La intensidad de defoliación 
fue Ia variable que más afecto Ia población y el vigor de plantas de Lotus corniculatus, aún para un material de 
hábito semi-postrado. Por su parte, los efectos de Ia frecuencia de defoliación no se manifestaron en una magnitud 
similar, probablemente a causa dei corto período evaluado. 

Tabla 1. Efecto de Ia altura de defoliación en los parâmetros por unidad de superfície: número de plantas 
m 2 , raíces (g m 2), coronas (g m'2), tallos primários m~ l y tallos laterales m"2, en diciembre de 1997 

m"2   Tallos Laterales m"2 

99 
122 
94 
ns 

89 ________________ -________  
* , ** indican diferencias significativas ai 5%, 1%, y ns no significativo 

Tabla 2. Efecto de Ia altura de defoliació n en los parâmetros a nivel de planta: peso de ra íces planta"1, 
coronas planta ', tallos primários planta"1, tallos laterales planta"1  y  d iâmetro de ra íces primarias, en 
diciembre de 1997  
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INTRODUCCION DE GRAM ÍNEAS EN MEJORAMIENTOS EXTENSIVOS 
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OTTONELLO (2) 
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de Agronomia 

La inclusión de gramíneas invernales en los campos nativos previamente mejorados con leguminosas 
constituye un manejo ineludible para lograr mejoramientos estables y persistentes. De esta forma Ia intersiembra de 
gramíneas C3 en tapices naturales dominados por gramíneas C4 permite no solo efectuar un mejor uso dei 
incremento de fertilidad promovido po r Ias leguminosas sino también lograr una mejor distribución estacionai, una 
mayor calidad dei forraje producido y un mejor balance gramínea- leguminosa. Este experimento fue realizado en 
Ia Unidad Experimental Paio a Pique sobre un Argisol. en un mejoramiento extensivo de tercer ano compuesto por 
trébol blanco y lotus. Los tratamientos consistieron en três acondicionamientos prévios dei tapiz: Testigo, Sulfosato 
(Touchdown, 1 1 ha"1) y Paraquat (Gramoxone 2.5 1 ha 1); três métodos de siembra (cobertura ai voleo, sembradora 
de doble disco y renovadora tipo zapata) y cuatro gramíneas; Lolium multiflorum; (15 kg ha" 1), Holcus lanatus (5 kg 
ha"1), Dactylisglomerata (\2 kg ha"1) y Festuca arundinacea (12 kg ha"1). Las determinaciones comprendieron: área 
cubierta, población, peso de plántulas, rendimiento de matéria seca y composición botânica. Los herbicidas no 
afectaron lapoblación de gramíneas introducidas pêro favorecieron un mayor desarrollo de sus plántulas y un mayor 
porcentaje de área cubierta por las mismas, todo Io cual promovió rendimientos superiores de matéria seca. Los 
métodos de siembra en línea permitieron incrementar Ia población de las gramíneas frente a Ia cobertura ai voleo. 
Tanto en Ia producción ai primer corte como en Ia producción anual acumulada el método a zapata favoreció Ia 
producción de forraje de las gram íneas introducidas, mientras que los otros dos métodos no presentaron diferencias 
entre si. Cuando se realiza Ia siembra a zapatas Ia aplicación de herbicidas pierde importância. L. multiflorum no 
mostro diferencias entre métodos y H. Lanatus se vio favorecida por los herbicidas. Ambas leguminosas, trébol 
blanco y lotus, fueron afectadas levemente por los herbicidas, pêro esta perdida de matéria seca fue compensada por 
Ia presencia de las gramíneas sembradas. La introducción de gramíneas en mejoramientos extensivos requiere un 
control muy estricto de Ia pastura residente. La aplicación de herbicidas resulta básica para favorecer, en general, 
Ia implantación de las gramíneas principalmente en las siembras en cobertura. La implantación de las gramíneas se 
ve claramente favorecida por el uso de máquinas como renovadoras de tipo zapata. El comportamiento de las 
gramíneas invernales bajo estúdio ha sido diferencial destacándose L multiflorum, H. lanatus y D. glomerata sobre 
F. arundinacea. 
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PASTURAS NATURALES, ALGUNAS MEDIDAS PARA AUMENTAR SU  
PRODUCTIVIDAD 

Ramiro A. ZANONIANI(I) y Juan C. MILLOT (1)  
(l)Ing. Agr. Pasturas, EEMAC, Dpto. Producción Animal y Pasturas 

I - Efecto dei método de pastoreo:  
El alto deterioro que presentan Ia mayoría de Ias pasturas naturales dei Uruguay determina una escasa productividad 

de Ia ganadería desarrollada en dicha zonas. Las principales causas de este degradación se encuentra en Ia roturaciones de 
suelos con escaso potencial agrícola, quemas incontroladasy/o escaso critério de pastoreo o fijación de las cargas animales, 
siendo quizás esta última Ia de mayor importância, ya que en general actua muchas veces aumentando, disminuyendo o 
determinando los utilización dei resto de los factores. El desconocimiento o incorrecta aplicación de las variables dei 
manejo dei pastoreo, ha determinado Ia disminución y/o desaparición de las espécies más valiosas y Ia sobrevivência de 
aquellas más improductivas o tolerantes ai mal manejo, provocando como consecuencia de ello Ia reducción de Ia 
productividad tanto primaria como secundaria de nuestro ecosistema pastoril. Si consideramos que nuestras pasturas 
naturales poseen un gran número de espécies de hábitos de crecimiento y calidades diferentes, el manejo dei pastoreo a 
realizar se vuelve una de las variables más importantes manejables por el productor para realizar câmbios en las relaciones 
de competência entre las plantas y determinar el beneficio de unas con respecto a otras y una variación en Ia composición 
botânica de Ia pastura. La implementación de cualquier manejo dei pastoreo pasa indefectiblemente por Ia aplicación de 
una serie de parâmetros dentro de los cuales Ia frecuencia, intensidad y uniformidad son los más importantes. En ese 
sentido Ia Cátedra de Forrajeras de Ia Facultad de Agronomia con Ia dirección dei Ing. Agr. J. C. Millot, viene 
desarrollando una serie de ensayos de pastoreo a nivel dei Uruguay para determinar Ia posibilidad de mejora de pasturas 
degradadas mediante Ia aplicación de diferentes frecuencias rotativas de pastoreos (20,40, 60 y 80 dias de descanso) y/o 
siembras de leguminosas en cobertura. Este tipo de manejo implica Ia comparación de un pastoreo continuo con una carga 
de 1 UG ha"1 y una relación lanar/vacuna cercana a 3, frente a manejos rotativos con igual relación lanar/vacuno pêro que se 
diferencian por Ia utilización de altas cargas por períodos coitos de tiempo de pastoreo y descansos diferenciales según Ia 
frecuencia en estúdio. La utilización de estos pastoreos rotativos logran una adecuada uniformidad dei tapiz disminuyendo 
por Io tanto Ia selectividad animal, poniendo a las espécies presentes en el tapiz en similares condiciones de competência. 
Si bien Ia intensidad de pastoreo es cercana a los 4-5 cm de altura siendo Ia misma dependiente de Ia cantidad de forraje 
acumulada antes dei ingreso dei animal. La realización dei pastoreo con estas características determina que su frecuencia 
sea el factor fundamental en determinar Ia evolución de Ia composición botânica de Ia pastura. En el Cuadro 1 se presenta 
algunos de las principales resultados obtenidos a través de los anos en pastur as degradadas de Ia zona de influencia de Ia 
Estación Experimental Cassinoni, sobre suelos médios y bajos de Ia Unidad San Manuel (Formación Fray Bentos). 

Cuadro 1 Relaciones comparativas entre Pastoreo Continuo y Rotativo (R/C) para diferentes grupos taxo nómieos. 
_ _ _ _ _ _ _ _ GRUPOS __________________LADERA ___________________ BAJO__________  
Gramíneas 1.2 1 0. 8 8 
Graminoides 0.4 0  1.2  1 
Leguminosas 2. 4 5 4. 1 2 
Malezas enanas 0. 5 5 0. 5 7 
Malezas de C. sucio ____________________ 0. 2 4 ________________________ 0. 9 5 ___________  

Nota: Una relación mayor a 1 indica promoción con pastoreo rotativo. 

En ambas zonas topográficas las tendências encontradas fueron relativamente similares, dependiendo algunas 
de las variaciones de las características de cada grupo taxonómico, el mayor índice de los graminoides en el bajo 
es un ejemplo de ello dado que en este grupo se incluyen espécies como los juncos que abundan en dicha zona. Los 
grupos más afectados por el cambio en el manejo dei pastoreo son las leguminosas y las malezas, las primeras 
muestran un aumento proporcional muy importante que llega en el bajo a un 400 % cuando se pasa de manejar Ia 
pastura de forma continua a rotativa. Para las malezas ocurre una situación inversa ya que tienden a disminuir su 
índice por debajo de Ia unidad cuando se utilizan pastoreos rotativos, Io que indica un perjuicio bajo este tipo de 
manejo.Con referencia a estas últimas cabe destacar Ia mayor importância de ambos tipos (enanas y de C. sucio) bajo 
pastoreos contínuos, Io que indica una marcada característica de muchos de estos manejos que es Ia aparición de 
tapices de doble estructura, constituída por malezas enanas en el estrato bajo y de campo sucio en el alto, que 
determina una notable reducción dei área de pastoreo. Cabe destacar que este factor no es comúnmente destacado 
en las comparaciones entre ambos tipos de de pastoreo y es quizás una de las principales causas que determinan Ia 
disminución directa de Ia producción de forraje. 
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II-Efectos de Ia frecuencia dei pastoreo: 

Si bien existió una mejora dei tapiz ai utilizar manejos rotativos, Ia promoción de cada grupo resultó  
diferencial según sea el período de descanso entre pastoreos (Cuadro 2). 

Cuadro 2 Relaciones comparativas entre pastoreos Frecuentes y Moderados (F/M), Fac. Agronomia, 1995.  
GRUPOS LADERA BAJO  

 
Nota: Una relación mayor a 1 indica promoción con pastoreo frecuentes. 

Las tendências para esta relación de frecuencias (F/M) no fueron demasiadas claras, existiendo si una marcada 
reducción de las malezas de campo sucio en los manejos más frecuentes, no siendo tan evidente Ia promoción de las malezas 
enanas, las que por sus caracter ísticas morfológicas deberían aumentar bajo dichos manejos. Para las leguminosas existió 
una tendência a ser favorecidas con manejos moderados, aunque Ia misma no es dei todo precisa, dado que dentro de este 
grupo se reunieron a espécies que se habian implantado en cobertura y qu e poseen diferentes hábitos de crecimiento 
(T.pratense, T.repens, L. corniculatus y L. tenuis). Cabe resaltar el valor cercano a 1 dei índice para las gramíneas que 
indica su adaptación como grupo a las diferentes frecuencias ensayadas, Ia gran cantidad de  espécies con hábitos de 
crecimiento diferentes que componen este grupo son las responsables de tal caracter ística. A pesar de ello se encontro una 
tendência a disminuir el tamano de las mismas cuando aumenta Ia frecuencia de pastoreo, Io que sugiere una mayor 
aparición de espécies postradas y entramadas resistentes ai pastoreo en detrimento de las cespitosas. Estas últimas tienen un 
notable aumento ai prolongarse el per íodo de descanso entre pastoreos (Figura 1), ya que su crecimiento más erecto le 
permite competir mejor por Ia luz y sombrear a las espécies de menor altura. Sin embargo se debe relativizar este aspecto a 
Ia zona topográfica, ya que per íodos demasiados prolongados durante el verano en Ia zona baja puede determinar Ia 
dominância de esp écies más erectas como el Paspalum quadrifarium, en estas zonas las espécies cespitosas se favorecen 
con manejos de pastoreos intermédios a frecuentes. Contribuci ón Kg. MS Ha 1 ano 

 
20 40 60 80      Dias entre Pastoreos 

Figura 1 Contribución absoluta de las principales gramíneas cespitosas, Ladera EEMAC, 1995. 

Se debe tener en cuenta que si bien los descansos prolongados (según Ia zona topográfica) promoverían más a las 
espécies cespitosas mejorando de esta forma Ia productividad dei tapiz, poseen Ia desventaja de un posible aumento en Ia 
aparición de malezas de C. Sucio y en algunas casos gramíneas de alto porte que son rechazadas por el animal. Esto sugiere 
que en realidad Ia frecuencia utilizada durante todo el ano deba ser diferencial ya que las condiciones climáticas actúan de 
forma diferente sobre las espécies. Siendo evidente en este ensayo una tendência aumentar Ia rela ci ón Gram. 
Invernales/Gram. Estivales, cuando los manejos son más laxos en invierno y primaveratemprana (80 dias) y más frecuentes 
en verano (20/40 dias), aunque en esta última estación Ia respuesta en estos en los últimos anos ha dependido dei balance 
hídrico en dicha estación. Por último se debe destacar que si bien con el cambio ai manejo de pastoreo rotativo y Ia 
utilización frecuencias estacionales diferenciales se obtiene un aumento en Ia productividad de nuestras pasturas, dicha 
respuesta será dependiente de las caracter ísticas dei suelo donde se apoya dicha vegetación, dei estado actual de 
degradación, de Ia frecuencia de espécies deseables y dei banco de semillas dei suelo. Sin embargo dicho cambio de 
manejo se torna imprescindible cuando existen o se introducen en el tapiz espécies de elevado valor forrajero ya que 
de ello dependerá en gran medida su- permanencia. 
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EVALUACI ÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LEGUMINOSAS SEMBRADAS E N  
COBERTURA SOBRE SUELOS CRETACICOS.  

R. A. ZANONIANI (I), J. C. MILLOT (1) , C. SIAZZARO <2), R. GONZALEZ<2) y G. JAURECHE(2)  
(l)Ing. Agr. Pasturas EEMAC, Dpto. Prod. Animal y Pasturas, (2)Estudiantes en Tesis 

I-  Evolucion dei numero de plantas:  

La siembra de leguminosas en cobertura constituye una de Ias principales alternativas de mejoramiento de Ia 
productividad agropecuaria en establecimientos con escasa proporción de suelos agrícolas. Si bien existen una 
serie de alternativas de manejo a considerar para Ia realización de esta técnica, quizás Ia más importante o 
primordial sea Ia elección de Ia espécie a implantar, Ia cual debe ser capaz no solo de instalarse, sino de producir 
y persistir a través dei tiempo.Esta correcta elección se basa principalmente en características edáficas, climáticas 
y por Io tanto dei tapiz de cada zona, y si bien a nivel dei Uruguay existen una serie de espécies que se adaptan 
a este tipo de siembra, Ias mismas han tenido escasa evaluación en algunos suelos de nuestro país, siendo los de 
Cretácico un ejemplo concreto. Con el objetivo de evaluar Ia adaptació n agronómica de 19 espécies de 
leguminosas, se instalo un ensayo sobre Argisoles en el establecimiento Santa Rosa ubicado en Ia formación 
Cretácico, como resultado de un convénio entre Ia Facultad de Agronomia (Cátedra de Pasturas), Plan 
Agropecuario e INIA. El diseno experimental fueron bloques completamentes aleatorizados con três repeticiones, 
se realizaron mediciones de número de plantas a través dei tiempo, estádio de crecimiento inicial, estádio de 
floración y producción de forraje. Los datos aqui presentados corresponden ai primer ano de evaluación y son 
en líneas generales orientativos de su comportamiento luego de três anos de investigación. La cuantificación dei 
número de plantas a través dei tiempo permitió detectar una serie de características de Ias espécies que permitieron 
explicar su comportamiento agronómico. Desde el inicio se registro un comportamiento diferencial dei standde 
plantas, que respondió más a una distinta adaptación de cada género a este tipo de suelo que a Ia espécie en 
particular, destacándose Lotus sobre Ornithopus, Trfolium y por último Medicago.La evolucion dei número de 
plantas mostro una tendência similar a Ias encontradas en otros ensayos. Primeramente un pico de germinación 
que se puede desplazar según Ia estratégia de implantación de Ia espécie hasta  los 100 -110  dias, para 
posteriormente (durante Ia primavera) y quizás por el pastoreo y el normal efecto de competência intra y/o 
interespecífica un raleo natural que determina (5/12) que queden poças de Ias plantas iniciales.Para este ensayo 
en particular el tercer conteo resultó ser sumamente indicativo de Ia productividad futura de Ias espécies tanto 
anuales como perennes, pêro fundamentalmente en estas últimas si tenemos en cuenta su ciclo productivo. Es así 
que el comportamiento productivo posterior de Ias esp écies perennes estivales dei género Lotus fueron sumamente 
reflejadas a través dei número de plantas encontradas en este tercer conteo, siendo de esta forma el número total 
de plantas un buen estimador de Ia productividad futura. En cambio para Ias perennes invernales este número 
indico muy poço ya que un aceptable número de plantas en este momento no reflejó sus reales posibilidades de 
soportar Ias condiciones dei verano; para Ias mismas, conteos en el próximo invierno serían más indicativos de 
su productividad. En Ias espécies anuales invernales el número de plantas en el tercer conteo explico muy poço 
de su comportamiento futuro, siendo fundamental acompanar este dato con un índice que especifique el desarrollo 
fenológico de Ia espécie, ya que Ia semillazón es fundamental para su presencia productiva futura. Para estas 
espécies se deberán utilizar otras características predictivas como por ejemplo el "número de inflorescencias 
maduras m"2, o el número de plantas efectivamente implantadas en el próximo invierno. El comportamiento 
mostrado por el Lotus subbiflorus se ajuste a esta situación ya que prévio ai pastoreo en el tercer conteo mostro 
un adecuado número de plantas, con un alto número de ellas en un estádio avanzado de floración, permitiéndole 
ambos aspectos, un aceptable comportamiento hasta el final dei período de evaluación. En el invierno def segundo 
ano se produjo un aumento en el número de plantas consecuencia de Ia resiembra natural de Ias espécies 
pertenecientes ai género Lotus. De este género, Lotuspedunculatus no se comporto como los restantes integrantes 
de este grupo. Estos resultados contuerdan con los antecedentes que presenta el género Lotus en cuanto a su 
destacable persistência en Ias siembras sobre el tapiz. Sugieren adernas, como más indicado, Ia realización de 
mediciones invernales de resiembra como más relevantes para evaluar este factor productivo. En el resto de Ias 
espécies no se pudo determinar plantas durante el segundo ano Io que implico una muy baja capacidad de 
persistência para Ias condiciones ambientales y de manejo de este ensayo en particular. Existió un mejor 
comportamiento productivo de Ias espécies perennes estivales que no dependen de Ia resiembra como mecanismo 
exclusivo para permanecer en el tapiz y que poseen adecuadas estratégias produetivas para soportar Ias 
condiciones estivales, como Io son el L. corniculatus y tenuis, siendo Ias únicas que presentaban ai momento de 
finalizar el ensayo un adecuado número de plantas. 

í 129 



II- Producción de forraje y contribución de cada leguminosa: 

El mejoramiento de Campo Natural con T. balansae fue el que presentó Ia mayor producción de forraje durante el 
período experimental (Cuadro 1). Esta mayor productividad se pudo explicar por Ia combinación de dos aspectos 
destacables de esta espécie; por un lado, un adecuado número y vigor inicial de plantas que le permitió ser una de 
Ias espécies de mayor contribución en el período experimental y Ia mayor de Ias espécies anuales (hasta fines de 
diciembre); por otro, esta buena contribución y su hábito de vida anual determino que ai culminar su ciclo de vida 
se liberara una gran cantidad de nitrógeno como producto de Ia desintegración de sus raíces y partes de plantas. Esto 
aumento Ia disponibilidad de este nutriente en el suelo el cual fue luego utilizado para potencializar el crecimiento 
de Ias espécies presentes en el tapiz, aumentando Ia producción total en casi un 40% sobre el testigo sin mejorar. 
Un comportam iento similar aunque menor en escala fue el presentado por el L. pedunculatus, aunque su contribución 
ai total de forraje fue de muy baja magnitud. A pesar de estos aumentos no existieron diferencias significativas entre 
Ias distintas espécies.El resto de Ias esp écies presentó algunos de los dos aspectos destacados para el T. balansae, 
aunque ninguna, Ia combinación de ambos, por Io cual Ia productividad de Ias mismas fue menor. 

Cuadro 1. Producció n y contribueión gravim étriea de matéria seca de Ias diferentes espécies. __________  
Prod.                           Leg                 Plantas m2 ai final 

______ kg MS ha"' ______ kg. MS ha~' _______dei ensayo  
Resultó destacable el comportamiento productivo de Ias espécies perennes dei género Lotus {corniculatus y tenuis), 
que combinaron buenas producciones totales de forraje con adecuadas contribuciones ai mismo, en especial L. 
corniculatus y L. tenuis Paysandú. Si bien en algunos casos Ia producción lograda fue inferior ai campo natural (B. 
Medina) se debe tener en cuenta que Ia proporción de matéria seca de Ias leguminosas introducidas es menor que 
el de Ias gramíneas perennes en su mayoría estivales que dominan naturalmente estos tapices; por Io cual un aumento 
de Ias espécies sembradas, puede determinar, muchas veces, menores porcentajes de matéria seca y por Io tanto 
menor peso seco total. A pesar de existir diferencias biológicas entre Ias espécies pertenecientes ai género Lotus, 
se considera que Ias mismas son escasas y de menor magnitud de Ias que Ias diferenciaron dei resto de Ias espécies 
sembradas. Es de destacar adernas que estas espécies (L. corniculatus y tenuis) fueron Ias únicas que ai finalizar el 
ensayo y aún hoy, mantienen una adecuada persistência productiva (Cuadro 1). Por último, es de destacar que si 
bien el período de determinación de Ia producción de forraje fue menor a un ano (9 meses), en general existió una 
baja producción total como fruto de Ias condiciones ambientales adversas durante Ia mayor parte dei ensayo. El 
efecto ambiental fue de singular importância ya que en experimentos realizados en suelos con similares 
características, se obtuvieron producciones equivalentes ai doble de Ias determinadas en este ensayo para el campo 
natural. 
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EFEITO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA (N) E DA OFERTA DE FORRAGEM (OF) SOBRE 
A PARTIÇÃO DA MATÉ RIA SECA DE Paspalum notatum Fliigge(1)  

Pablo BOGGIANO (2), Gerzy MARASCHIN(3), Carlos NABINGER(4), João RIBOLDI (5), Monica 
CADENAZZI (2), Rogério DOS SANTOS(7), Fabricio SILVEIRA*8»,, Edésio MAGDALENA(7), Jean 

VIEIRO(8) e Guilherme MARÇAL(6) 
(l)Parte do projeto de Doutorado de P. Boggiano, Projeto financiado pela FINEP/ PRONEX. (2)Eng.Agr. Estudante de 

Doutorado, Depto. Plantas Forrageiras e Agrometeorologia UFRGS. (3>Pesquisador CNPq; Prof. Colaborador Convidado 
DPFA/UFRGS, Orientador. (4)Prof. Adjunto, Depto. Plantas Forrageiras e Agrometeorologia UFRGS, Coorientador. (3)Prof. 
Titular, Depto. Estatística UFRGS. (íl)Bolsista de iniciação cientifica, PROPESQ-UFRGS; <7)Bolsista de iniciação cientifica, 

CNPq/UFRGS. (!!)Bolsista de iniciação cientifica, PlBIC-CNPq/UFRGS. 

Baseados em que Paspalum notatum Fl., e uma espécie de ampla distribuição e contribuição nas pastagens 
naturais da região, foi conduzida uma pesquisa para estudar seu comportamento ecofisiológico, em resposta à  
adubação nitrogenada e ofertas de forragem através da partição da matéria seca aérea e subterrânea. O experimento 
foi conduzido na Estação Experimental Agronómica - UFRGS, de dezembro de 1996 a maio de 1998, num 
delineamento experimental central composto rotacional em blocos, com dois fatores a cinco níveis : adubação 
nitrogenada (N) = 0,30, 100, 170 e 200 kg N ha"1 e oferta de forragem (OF) = 4,0; 5,5; 9,0; 12,5 e 14,0 kg de matéria 
seca de forragem verde por 100 kg de peso vivo dia"1. A adubação foi dividida em duas aplicações, setembro e 
dezembro. Os potreiros foram pastejados em forma diferida com ciclo de pastejo de 35 dias e 3 dias de pastejo. No 
período de 16 a 23 de janeiro de 1998 foram coletadas seis leivas de 11,5 cm de diâmetro ' 8,5 cm de profundidade, 
por tratamento e repetição. Nas amostras foram separadas as frações: afilho (bainha e lâmina), estolão e raiz de P. 
notatum e secas em estufa até peso constante. Apresentam-se os resultados da analise de superfície de resposta (SR) 
para as variáveis numero de afilhos por m2 (Af m"2), peso de afilhos em mg (Afmg), contribuição da MS de afilhos 
(MSAf) à matéria seca total (MST), contribuição da MS de estolões (MSE) à MST e contribuição da MS de raízes 
(MSR) à MST. A variável (Af m2) ajusta a uma SR (P=0,004) com coeficiente de determina ção (r2) de 0,90; e 
apresenta resposta quadrática para OF. O menor valor estimado pelo modelo foi de 3132 Af m" 2 em N = 42,2 kg"' 
ha"1 e OF= 1 1,0 % PV, e o máximo de 5052 Af m"2 foi estimado para N =  130 kg" 1 ha"1 e OF = 4,2 % PV. O peso dos 
afilhos (Afmg) ajustou ao modelo de SR (P=0,016),com r= 0,84, e máximo estimado de 80,8mg paraN = 163 kg" 1 

ha"' e OF = 12,8 % PV. O peso de afilho incrementa-se com os aumentos dos níveis de N e OF. apresenínn,! 
comportamento complementar ao Af/m2, sendo que ao diminuir Af m"2 o peso dos afilhos torna-se maior. Estes 
resultados concordam com o discutido por Richards (1993), que ao aumentar a intensidade de desfolha aumenta o 
numero de afilhos por área mas estes são de menor peso. Em relação à partição da MST, a variável MSAf, ajusta 
ao modelo de SR (P=0,17) com r2 = 0,65. Embora a um baixo nível de significação P=0,17, constatou-se uma forte 
tendência quadrática para N e um efeito complementar entre os fatores resultando numa região de igual resposta. 
Por outro lado a MSE ajustou ao modelo de SR (P = 0,047) com r2 = 0,77 e respostas quadráticas para os dois 
fatores. Isto indica que a planta destina uma maior proporção de fotosintatos para a construção de estruturas que 
conferem-lhe adaptação à condições de estresse (desfolha) (Briske 1986). Em altos níveis de N ou de OF a planta 
aumenta a MSE gerando estruturas carbonadas para armazenar N (Lemaire 1996) e com baixos"N e OF a estratégia 
é também formar estruturas que conferem-lhe adaptação ao ambiente, já que o estolão é também um reservatório 
de meristemos (gemas) para a rebrote pos-pastejo. O máximo estimado é de 54,6 % da MST destinada a MSE e 
obteve-se com N=0,5 Kg" 1 ha"' e QF= 8,5 % PV. A contribuição da MSR à MST ajustou ao modelo de SR (P=0,002) 
com r=0,91, com resposta quadrática para OF. Tem-se estimado um valor mínimo de MSR = 27% (N=61,5 kg ha"1 

e OF= 9,8 % PV) e um máximo de 33,6% (N=87,0 Kg ha"1 e OF=4,0 % PV), sendo que as tendências são a aumentar a 
M SR com a redução nos níveis de N e OF. Ao diminuir o nível de nutrientes a planta destina mais fotosintatos para 
formar raízes e aumentar o volume de solo explorado. 
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EFEITO DE ADUBAÇÃO NITROGENADA (N) E DA OFERTA DE FORRAGEM (OF) 
SOBRE A COMPOSI ÇÃO BOTÂNICA DA PASTAGEM NATURAL0 1 
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No Rio Grande do Sul as pastagens naturais ocupam 44% da área do estado, representando um ecossistema 
extremamente valioso, que sustenta a quase totalidade da pecuária estadual. O potencial produtivo em resposta à 
adubação e suas interações com o manejo da oferta de forragem ainda é pouco conhecido. Os aumentos de 
produtividade resultantes destas interações podem decorrei" tanto do aumento da produção das espécies componentes 
da pastagem como de modificações na composição botânica da mesma em resposta àquelas variáveis. O objetivo 
do presente trabalho foi estudar os efeitos da oferta de forragem e da adubação nitrogenada sobre a evolução da 
composição botânica da pastagem nativa. O experimento foi conduzido na Estação Experimental Agronómica-
UFRGS, de dezembro de 1996 a maio de 1998, num delineamento experimental central composto rotacional em 
blocos, com dois fatores a cinco níveis: N = 0, 30, 100, 170 e 200 kg N ha"1 eOF = 4,0; 5,5; 9,0; 12,5 e 14,0 kg de 
matéria seca de forragem verde por 100 Kg de peso vivo dia"'. A adubação foi dividida em duas aplicações, setembro 
e dezembro. Os potreiros foram pastejados em forma diferida com ciclo de pastejo de 35 dias e 3 dias de pastejo. 
Para a analise da composição botânica das 14 parcelas, foi aplicando o método de ponto-quadrado, em duas 
transectas de 25m de comprimento, realizando-se as leituras a cada 0,2 m. Foram registrados todos os contatos de 
cada espécie e de todas as esp écies que encostaram com um lado da agulha. A partir da soma total de contatos, 
calcula-se a contribuição pela presença (CPP) ao recobrimento vegetal dos componentes da vegetação. Apresentam-
se os resultados da analise do modelo de superfície de resposta (SR),para os dados do levantamento botânico de 
outono de 1998. O MSR apresentou um ajuste significativo para as variáveis: CPP do material morto (CPPMM) 
(P=0,023), CPP de gramineas (CPPG) (P=0,015) e CPP de Leguminosas (CPPL) (P=0,0005). Para CPPMM o 
coeficiente de determina ção (r) do modelo é de 0.82.0 efeito do nitrogénio e da oferta de forragem mostra interação 
significativa, sendo que CPPMM aumenta de 20% até 45,2% com OF = 13,4 % PV e N = 149,5 Kg" 1 ha"'. O aumento 
do CPPMM ao aumentar os níveis de N e OF é consequência dos maiores resíduos de foragem. A adubação de N 
gera mudanças na estrutura da pastagem (numero e tamanho de afilhos), obtendo-se resíduos diferentes para OF 
iguais. Isto leva a ter maiores áreas folhares residuais ao aumentar M, efeito que soma-se à menor remoção de 
forragem nas OF maiores. Na CPPL o modelo têm um r — 0.94. Para este grupo botânico, se detectou um efeito 
negativo do nitrogénio e positivo das ofertas de forragem, sendo que a contribuição aumenta ao aumentar as ofertas 
de forragem. A redução experimentada ao aumentar os níveis de N, é uma consequência da maior capacidade de 
competir por luz das gramineas e ciperaceas a maiores níveis de N, e por apresentarem maiores IAF ótimos. O maior 
valor de CPPL (7,85%) foi obtido com OF = 11,4 % PV e N = 12,0 Kg1 ha"1. As gramineas formam o grupo de 
maior participação na cobertura vegetal. O modelo têm um r2 = 0,84, com interação dos fatores significativa, a CPPG 
aumenta de 28% até um máximo de 58,5% nos níveis de OF = 5.8 % PV e N = 177,0 kg" 1 ha*1. As gramineas 
reduzem a sua cobertura ao aumentar a OF e o N simultaneamente, apresentando uma resposta oposta ao material 
morto. O aumento do material morto seria a expensas da área ocupada pelas gramineas que são o componente de 
maior cobertura. Estas apresentam resposta positiva ao aumento da N a baixos níveis de OF. O MSR ajusta para o 
grupo Ciperaceas (P=0,20), no entanto apresentam uma tendência a aumentar sua cobertura de 3% para 9% em 
resposta aos níveis de nitrogénio. Observações similares são reportadas por Berretta et ai 1997. Dos resultados 
obtidos podemos concluir que manejando a oferta de forragem e adubação nitrogenada podemos dirigir a sucessão 
vegetal, e assim promover de forma deliberada os componentes da pastagem mais interessantes para a produção 
animal. 
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EFEITO DA ADU BAÇÃO NITROGENADA (N) E DA OFERTA DE FORRAGEM (OF) NA 
EVOLU ÇÃO DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR (IAF) DE Paspalum notatum Flugge e 

Desmodium incamim (SW) 

Pablo BOGGIANO(2), Gerzy MARASCHIN (3), Carlos NABINGER(4), João RIBOLDI (5), Monica 
CADENAZZI (2), Jean VIEIRO (8), Fabricio SILVEIRA(8), Guilherme MARÇAL<6), Rogério dos SANTOS(7) 

e Edésio MAGDALENA(7). 
(l)Parte do projeto de Doutorado de P. Boggiano, Projeto financiado pela FINEP/ PRONEX. (2)Eng.Agr. Estudante de 

Doutorado, Depto. Plantas Forrageiras e Agrometeorologia UFRGS. (3)Pesquisador CNPq; Prof. Colaborador Convidado 
DPFA/UFRGS, Orientador. (4)Prof. Adjunto, Depto. Plantas Forrageiras e Agrometeorologia UFRGS, Coorientador. (:>)Prof. 
Titular, Depto. Estatística UFRGS. (6)Bolsista de iniciação cientifica, PROPESQ-UFRGS.(7)Bolsista de iniciação cientifica, 

CNPq/UFRGS. (8)Bolsista de iniciação cientifica, PIBIC-CNPq/UFRGS. 

A área foliar (AF) representa a estrutura de capta ção da energia luminosa incidente, para a assimilação do 
carbono atmosférico e formação da fitomassa, mas representa também a maior parte da oferta de forragem aos 
animais em pastejo. Quando a AF é expressa por unidade de área obtemos o índice de área foliar (IAF), o qual é 
determinado na base do peso seco de laminas foliares por unidade de área e do peso especifico das mesmas. O 
conhecimento dos fatores que afetam sua evolução é fundamental para entender o efeito de práticas de manejo sobre 
a produtividade da pastagem. O presente trabalho buscou estudar o efeito de níveis de adubação nitrogenada e níveis 
de oferta de forragem, sobre a evolução do IAF de Paspalum notatum Flugge e Desmodium incanum (SW) DC, 
espécies muito importantes por sua frequência e contribuição à dieta dos animais, nas pastagens naturais do Estado. 
O experimento foi conduzido na Estação Experimental Agronómica - UFRGS, de dezembro de 1996 a maio de 
1998, num delineamento experimental central composto rotacional em blocos, com dois fatores a cinco níveis: N = 
0, 30, 100, 170 e 200 Kg N há1 e OF = 4,0; 5,5; 9,0; 12,5 e 14,0 Kg de matéria seca de forragem verde por 100 Kg 
de peso vivo dia"1. A adubação foi dividida em duas aplicações, setembro e dezembro. Os potreiros foram 
pastejados em forma diferida com ciclo de pastejo de 35 dias e 3 dias de pastejo. O período de avaliação foi de 
11/02/98 a 16/03/98, correspondente ao crescimento ininterrupto entre dois pastejos. O IAF foi determinado a cada 
7 dias, de amostras de 0,25'l,0m, nas quais separavam-se as espécies presentes e as frações lamina e bainha ou 
caules. Em P. notatum o modelo de superfície de resposta foi significativo (P£0,01) nas 5 datas de amostragem com 
r2 que variaram de 0,79 a 0,90. Os valores máximos estimados de IAF evoluem de 3,79 (OF= 13,4 % PV: N= 145,8 
kg ha"1) ao fim do pastejo até IAF= 6,8 (OF= 12,8 % PV; N= 164,4 kg ha"1) com 38 dias de rebrote. Em cada data a 
tendência do IAF de P. notatum é aumentar ao incrementar N e OF, com interações significativas dos fatores nas 
duas primeiras medições e no fim do período de rebrote, sendo que o efeito médio do N é detectado durante todo 
o período. Sob baixas ofertas de forragem há um efeito compensatório da aplicação de nitrogénio no IAF. Em D. 
incanum o  modelo de superfície de resposta foi significativo (P£0,08) nas 4 primeiras datas de amostragem com 
valores de r entre 0,73 e 0,86. A evolução do IAF de D. incanum é afetado em forma negativa pelo nível de N até 
os 21 dias de rebrote pós-pastejo, sendo que ao aumentar o N reduzem-se os valores de IAF. No entanto o efeito das 
OF é variável entre datas, com tendências crescentes de IAF, ao aumentar as OF nas duas primeiras semanas de 
rebrorte, e após inverte-se. Maiores valores de IAF são encontrados com níveis menores de N e menores OF. Ao 
aumentar a oferta de forragem e o nível de N, D. incamim tem que competir sob condições*mais favoráveis para as 
gramíneas, como P.notatum e as que por sombreamento o reduzem. Estos resultados condizem com as menores 
contribuições ao recobrimentos vegetal das leguminosas ao aumentar as OF determinadas por Boggiano et ai (1998) 
e ao aumento do recobrimento das gramíneas. 
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CARGA ANIMAL EN CAMPO NATURAL EN EL SUR DE CORRIENTES 

R. M PIZZIO; O Royo PALLARÉS; CA BENITEZ. y J.G. FERNÁNDEZ 
Técnicos de INTA - Estación Experimental Agropecuaria, C. de C. 38(3470) Mercedes - Corrientes 

Los pastizales naturales son el principal y único recurso forrajero para vacunos, lanares, yeguarizos y animales 
silvestres dei Sur de Ia Província de Corrientes. Conocer Ia capacidad de carga de estos recursos es de fundamental 
importância para el desarrollo de Ia ganadería de Ia zona y que Ia misma sea sustentable en el tiempo. Si bien en Ia 
zona hay información sobre capacidad de carga de algunas áreas ecológicas, en otras falta información sobre el tema. 
Con el objetivo de determinar Ia capacidad de carga de un pastizal se midió durante 3 anos, el efecto de 2 cargas 
animal: 1.08 (carga baja) y 1.38 (carga alta) novillos ha"' ano"1, sobre Ia disponibilidad y Ia composición botânica 
dei pastizal y Ia ganância de peso pòr animal y por hectárea. Se empleo un diseno en parcelas ai azar con três 
repeticiones. Los 6 potreros totalizaban 159 ha, ubicados sobre un suelo Molisol, cuya vegetación estaba dominada 
por Andropogon Lateralis en una zona de transición entre el área ecológica de Monte y Ias Terrazas dei Rio Uruguay 
ai sur de Ia Província de Corrientes. El pastoreo fue continuo y en abril de cada ano se cambiaban Ia totalidad de los 
animales cuyo peso inicial promedio de los 3 anos fue 191.1  ± 5.8 kg/nov. La disponibilidad de matéria secay Ia 
composición botânica de Ias pasturas se determinaron 3 veces ai ano y los animales fueron pesados individualmente 
cada 3 meses. La disponibilidad de matéria seca fue afectada por los tratamientos siendo el promedio de todos los 
muestreos de 6138 ± 4088 y 4915 ± 3258 kg MS ha"1 para Ia carga baja y alta, respectivamente. En ambos 
tratamientos los niveles de disponibilidad de matéria seca se incrementaron a través de los anos de pastoreo, 
acompanado por un incremento en el porcentaje en peso de Ia espécie Andropogon lateralis sobre todo en Ia carga 
baja donde el aporte de Ia esp écie pasó dei 58 ai 74 % y en Ia carga alta ese porcentaje pasó dei 54 ai 65 %. Un 
comportamiento diferente tuvieron Ias espécies rastreras sobre todo Paspalum notatum que disminuyó 
considerablemente su aporte en ambos tratamientos, pasando de 21.2 ai 4.1 % promedio de los dos tratamientos. La 
ganância anual de peso por novillo disminuyó ai incrementar Ia carga. En promedio de los 3 anos se registraron 126 
y 116 kg/nov ano1 para carga baja y alta respectivamente, siendo Ia regresión entre ganância por novillo (y) y carga 
(x): y= 163.01 - 34.33 x. Las diferencias en ganância anual de peso entre tratam ientos fueron significativas (P<0.05) 
unicamente en los dos primeros anos de ensayo. La producción de carne se incremento con Ia carga, siendo de 136 
y 160 kg'1 ha"1 ano'1 para las cargas baja y alta respectivamente, para cada aumento en Ia carga de 0.1 nov ha"1 ano"1 se 
logro 7.9 kg de carne ha*1 más. Los resultados obtenidos en este ensayo muestran el gran potencial de los campos 
naturales de esta región sur de Ia Província. Esto quedo demostrado con el incremento de Ia disponibilidad de matéria 
seca en ambos tratamientos, en el bajo valor "b" de Ia ecuación de regresión entre ganância de peso y carga y en el 
sostenido aumento en Ia producción de carne ai incrementarse Ia carga. Estos resultados contrastan con los obtenidos 
en ensayos similares realizados en otras áreas ecológicas en el centro de Ia província donde con cargas semejantes 
a Ia más alta de este ensayo se afectaba tanto el pastizal como Ia ganância de peso animal. Este potencial estaria 
relacionado ai tipo de suelo y a Ia espécie Andropogon lateralis que ya en otros ensayos demostro una gran 
capacidad de carga. La conclusión dei trabajo seria que las pasturas naturales de Ia província de Corrientes tienen 
un gran potencial, lográndose excelentes ganâncias de peso tanto por animalcomo por hectárea, Io que permitiria 
encarar con eficiência una recria de vaquillas e inclusive mejorando el recurso una invernada. La carga animal para 
utilizar estos campos naturales puede superar un poço el valor de 1.38 an ha"1 si se busca maximizar producción por 
hectárea, en cambio para lograr máxima ganância por animal cargas cercanas a 1 an ha"1 serían las más adecuadas. 
M étodos para controlar el excesivo crecimiento de esos pastizales sin afectar su producción y sustentabilidad 
deberían estudiarse. 
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MANEJO DE Adesmia tristis EM VASOS EM CASA DE VEGETAÇÃO  

José Lino ROSA(I) 
(1)  Pesquisador da EPAGR1, Caixa Postal, 181, 88502-970 - Lages, SC, 

O objetivo deste trabalho foi o de determinar o melhor manejo para Adesmia tristis que pode formar um 
arbusto decumbente, ascendente a ereto, muito ramificado com até l,50m de altura e é perene. Apresenta raiz axial 
lenhosa, engrossada e ramificada, caule lenhoso, e que se for cortado muito baixo e com muita frequência forma uma 
coroa semelhante a alfafa. Apresenta folhas paripenadas, com pares de folíolos opostas a alternos. É encontrada com 
muita frequência nos três estados do sul do Brasil em relevo que vai do plano a fortemente ondulado na altitude de 
500 a 1300m cuja floração ocorre com maior frequência nos meses de novembro a fevereiro. O experimento foi 
conduzido em vasos na casa de vegetação da Estação Experimental de Lages. O solo utilizado nos vasos é da unidade 
de mapeamento Lages, e que estava dentro das recomendações da tabela da ROLAS para o Estado de Santa Catarina 
para leguminosas perenes de inverno. No dia 25/04/96 foi realizado uma inocula ção via líquido através de um 
regador com Rhizobium específico. Foram utilizados vasos plásticos cor preta com capacidade para 5 kg. Cada vaso 
com 1 planta constitui a parcela. A semeadura foi realizada em 11/09/96, sendo que o primeiro corte foi feito em 
15/04/96 e o último em 16/12/96. O delineamento experimental adotado foi um fatorial, com 3 frequências, 6 altura 
de corte e 6 repetições, sendo que as frequências adotada foram: 3, 5 e 7 semanas e as alturas de corte de 2,5; 5,0; 
7,5; 10,0; 12,5; 15,0 cm. Na frequência de 3 semanas foram realizados 12 cortes, na de 5 semanas 8 cortes e na de 
7 semanas 6 cortes. Foram .determinadas a produção de matéria verde e seca em gramas/planta/corte, percentagem 
de proteína bruta (PB), digestibilidade in vitro da matéria orgânica (DIVMO), nutrientes digestíveis totais (NDT) 
e a persistência. Quanto a produção de MS podemos verificar na tabela 1 que a medida em que aumentávamos a 
altura de corte a produção era aumentada, da mesma forma quando era aumentado o intervalo entre cortes. Quanto 
a parte qualitativa verificamos na tabela 2 que a medida em que diminuia o intervalo entre os cortes aumentava a 
percentagem de P.B. e DIVMO com excessão da altura de corte de 2,5 cm, com 3 semanas de intervalo, que não 
persistiu após o corte de emparelhamento que ficou como sendo o Io corte. No que diz respeito a persistência, 
verificamos que a medida que aumentava a altura de corte aumentava a persistência independente do intervalo entre 
cortes. 

Tabela 1 -  Produção de matéria seca de Adesmia tristis (gramas/planta) em diferentes alturas e intervalos de 
corte (15/04 a 16/12/98) Lages - SC 
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EFEITO DE OFERTAS DE FORRAGEM, DIFERIMENTOS E ADUBAÇÕES SOBRE A 
DIN ÂMICA DE UMA PASTAGEM NATURAL. I. ACUMULAÇÃO DE MATÉ RIA SECA(I)  

Klecius Ellera GOMES(2), Gerzy Ernesto MARASCHIN (3) e João RIBOLDI (4) 
(l) Parte da Tese de Doutorado do primeiro autor, projeto financiado pelo CNPq.(2> Pesquisador, EMBRAPA/CPPSUL, Caixa 

Postal 242, CEP 96.400 - 970 - Bagé - RS. (3 4) Professores Adjuntos, UFRGS/Depto. de Plantas Forrageiras e 
Agrometeorologia e Depto. Estatística 

Apesar das pastagens naturais da Região Sul do Brasil serem a principal fonte de alimento volumoso para 
bovinos de corte e ovinos, e contribuírem com a conservação do solo, da água e da biodiversidade, este importante 
recurso natural tem sido degradado pelo avanço da agricultura e do excesso de pastejo. A redução da intensidade 
de utilização e o uso de épocas de descanso (diferimento) podem permitir a persistência das espécies e a recuperação 
de pastagens degradadas, assim como a adubação pode aumentar a produção de matéria seca (MS). O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a capacidade de produção de MS de uma pastagem natural submetida desde 1989 a níveis de 
oferta de forragem, épocas de diferimento e níveis de adubação NPK em cobertura. O trabalho foi realizado de 
dezembro de 1993 a novembro de 1994, na Estação Experimental Agronómica (EEA/UFRGS), em Eldorado do Sul 
(30°05'27" Sul e 5Io 40'18" Oeste), Depressão Central do Rio Grande do Sul, em uma pastagem natural tipo 
campo misto, cujas principais espécies são as gramineas Andropogon lateralisNees (cespitosa) e Paspalum notatum 
Fluegge (prostrada). O clima é do tipo Cfa segundo a classificação de Koeppen. A precipitação total anual média 
é de 1.440 mm, com média mensal de 120 mm. Os solos pertencem às classes taxonômicas Podzólico Vermelho-
Escuro {Paleuduli) e Plintossolo {Plinthaquali). O delineamento experimental foi de parcelas sub-subdivididas com 
as principais arranjadas em BCC com duas repetições. Na parcela principal foram alocados quatro níveis de oferta 
de forragem - OF (4, 8, 12, e 16 % PV), definidas como kg de MS/100 kg de peso vivo dia"1, expresso em 
percentagem de PV, na subparcela quatro épocas de diferimento (OUT = Outono/Inverno (abril a julho); PRI = 
Inverno/Primavera (julho a novembro), até a formação e queda de sementes das gramíneas de inverno, Piptochaetium 
spp, Briza spp e Stipa spp; VER = Verão (dezembro a março), até a formação de sementes das gramíneas P. notatum e 
Axonopus affinis Chase e da leguminosa de verão Desmodium incanum DC; SD = Sem Diferimento, em pastejo 
durante todo o ano) e na sub-subparcela cinco níveis de adubação NPK em cobertura. Os níveis de adubação foram: 
AO (zero), Al (12,5, 62,5 e 15,0 kg1 ha1 de N, P 2O5 e K2O, respectivamente), A2 (25,0, 125,0 e 30,0), A3 (50,0, 250,0 
e 60,0) e A4 (100,0, 500,0 e 120,0 mais 2,21 ha"1 de calcário dolomítico). As parcelas principais variavam de três a 
10 ha, com as subparcelas medindo 15 x 30 m e as sub-subparcelas 5 x 10 m. Foram usados os adubos ureia, SFT e 
KC1. A- MS existente foi estimada através do método do disco, a cada 28 dias, em todas épocas de diferimento exceto 
na SD. Com os valores da MS existente de uma amostragem menos os da anterior, obteve-se a MS acumulada (MSA), 
que somada forneceu a MSA no período total do diferimento. A divisão pelo número de dias do período forneceu a 
taxa de acumulação (TXA) de MS. O efeito dos tratamentos foi avaliado através da análise da variância, segundo o 
modelo do delineamento empregado. As diferenças entre médias foram testadas pela DMS ao nível de 5 % de 
probabilidade. A maior utilização da pastagem promovida pelo menor nível de OF reduziu (P<0,05) a TXA e a 
MSA. O nível de 4% de OF apresentou valores de 15,1 kg" 1 ha"1 dia"' e 1.509 kg"' ha"1 para a TXA e MSA, 
respectivamente, enquanto que a média dos demais níveis foi de 21,0 kg"' ha"1 dia"' e.2.119 kg" 1 ha"1, respectivamente. . 
Na interação entre épocas de diferimento e níveis de adubação, as maiores TXA foram no VER e nos níveis A4 (41,5 
kg'1 ha"1 dia"1) e A2 (36,1 kg"' ha"' dia"'), com o Al sendo o menor (25,2 kg"1 ha'1 dia"'). Para a MSA, houveram 
diferenças (P<0,05) entre os tratamentos de adubação no VER, com o Al sendo o menor (2.265 kg"' ha"1) que os 
demais (média de 3.348 kg"' ha"') e no PRI, com os níveis AO e A2 menores do que os níveis Al, A3 e A4 (m édias 
de 1.988 contra 2.387 kg"' ha"', respectivamente). O nível de adubação A4 mostrou em todas as épocas de 
diferimento os maiores valores estimados de TXA e MSA, apesar de que nem sempre diferiu dos outros níveis. Além 
disso, observou-se que os animais procuravam e pastejavam mais intensamente as parcelas do nível A4, eliminando 
as touceiras e condicionando a vegetação a uma fisionomia homogénea, que contrastava com a dos demais 
tratamentos, confirmando a utilidade da adubação como alternativa de manejo para promover o consumo uniforme 
da forragem, evitando a formação de áreas subpastejadas. Como conclusões deste trabalho temos que a acumulação 
de MS da pastagem natural pode ser favorecida através da redução do nível de utilização da pastagem, do uso de 
épocas de diferimento e da adubação. Os níveis de adubação apresentaram efeito residual, com destaque para o nível 
A4, que aumentou em 17% a MSA no diferimento VER em relação ao nível AO, mesmo depois de cinco anos da 
adubação, e a adubação estimulou o consumo de forragem da pastagem natural, contribuindo para a modificação 
da composição flor ística e a melhoria da condição da pastagem. 
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EFEITO DE OFERTAS DE FORRAGEM, DIFERIMENTOS E ADUBAÇÕ ES SOBRE A 
DIN ÂMICA DA PASTAGEM NATURAL. II. COMPOSI ÇÃO FLORÍSTICA(1)  

Klecius Ellera GOMES(2), Gerzy Ernesto MARASCHIN(3) e João RIBOLDI (4) 
(l) Parte da Tese de Doutorado do primeiro autor, projeto financiado pelo CNPq.(2) Pesquisador, EMBRAPA/CPPSUL, Caixa 

Postal 242, CEP 96.400 - 970 - Bagé - RS.<34)  Professores Adjuntos, UFRGS/Depto. de Plantas Forrageiras e 
Agrometeorologia e Depto. Estatística 

As pastagens naturais da Região Sul do Brasil tem sido degradadas pelo avanço da agricultura e do excesso 
de pastejo, com diminuição da presença das espécies de maior qualidade. A redução da intensidade de utilização e 
o uso de épocas de descanso (diferimento) podem permitir a persistência das espécies e a recuperação de pastagens 
degradadas, assim como a adubação pode causar mudanças na composição florística da pastagem. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a composição florística e a dinâmica de uma pastagem natural submetida desde 1989 a quatro 
níveis de oferta de forragem (4, 8, 12, e 16 % PV), quatro épocas de diferimento (OUT = Outono/Inverno; PRI = 
Inverno/Primavera; VER = Verão e SD = Sem Diferimento) e cinco níveis de adubação NPK em cobertura. Os níveis 
foram: AO (zero), Al (12,5, 62,5 e 15,0 kg"1 ha1 deN, P2O5 e K2O, respectivamente), A2 (25,0, 125,0 e 30,0), A3 
(50,0, 250,0 e 60,0) e A4 (100,0, 500,0 e 120,0 mais 2,2 t ha"1 de calcário dolomítico). Mais detalhes em GOMES 
et ai. (1998). Os levantamentos botânicos de cada época de diferimento foram feitos em setembro/94, janeiro/95, 
maio/95 e abril/95, respectivamente, atrav és do método do ponto modificado (registro do toque basal), em 80 pontos 
de amostragem espaçados entre si 0,10 m, em uma linha transeccional na diagonal de cada sub-subparcela. Para o 
toque, usou-se uma haste de metal baixada na vertical até a base das plantas ou do solo. Foram verificadas 24 
famílias botânicas e 122 espécies na área experimental, sendo que o maior número foi da família Gramineae (48) 
e do género Paspalum (9), com destaque para o aparecimento das espécies desejáveis de boa qualidade P. dilatatum, 
P. pauciciliatum e P. urvillei nos tratamentos de adubação. Foram observadas mudanças (P<0,05) na composição 
florística em função da aplicação dos tratamentos de épocas de diferimento e adubação. As espécies cespitosas, como 
por exemplo Andropogon lateralis, foram beneficiadas pelos diferimentos, e as prostradas como Paspalum notatum 
pelo SD. As espécies grosseiras não desejáveis, como as da família Cyperaceae reduziram a presença com a 
adubação, com exceção para a gramínea Sporobolus indicus. Por outro lado, a adubação aumentou (P<0,05) a 
frequência de espécies boas forrageiras, como P. notatum (de 19,8% de frequência no AO para 25,8% no A4). As 
gramíneas de inverno Agrostis montevidensis e Briza subaristata aumentaram as suas frequências com os 
diferimentos OUT e PRI, respectivamente, porém, apresentaram comportamento oposto em relação à adubação, com 
a primeira aumentando e a segunda diminuindo a frequência. O destaque ficou com o grande aumento da frequência 
das leguminosas nativas com a adubação, especialmente Desmodium incanum nos diferimentos PRI e VER (Tabela 
1), com um crescimento do nível AO para o nível A4, na média dos dois diferimentos, de 8,3 vezes. Como 
conclusões temos que os diferimentos e a aduba ção da pastagem natural, combinados ou não, provocaram mudanças 
na composição florística. Os diferimentos favoreceram (P<0,05) as esp écies cespitosas, as gramíneas de inverno e 
as leguminosas nativas. A adubação apresentou efeito residual aumentando a frequência de P. notatum e D. incanum, 
e reduzindo as espécies não desejáveis, mesmo depois de seis anos da sua realização. A nova composição florística 
melhorou a condição da pastagem para a produção animal. 

GOMES, K.E.; MARASCHIN, G.E.; RIBOLDI, J. Efeito de ofertas de forragem, diferimentos e adubações sobre 
a dinâmica de uma pastagem natural. I. Acumulação de matéria seca. In: Reunião do Grupo Técnico em 
Forrageiras do Cone Sul, 17, Lages, SC, 1998. Anais... Lages, SC. No prelo. 

TABELA 1. Frequências de ocorrência de Desmodium incanum de uma pastagem natural em função de 
épocas de diferimento e níveis de adubação. EEA/UFRGS, 1994/95 
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EFEITO DE OFERTAS DE FORRAGEM, DIFERIMENTOS E ADUBAÇÕES SOBRE A 
DINÂMICA DE UMA PASTAGEM NATURAL. III. COMPOSI ÇÃO BOTÂNICA0'  
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(l) Parte da Tese de Doutorado do primeifo autor, projeto financiado pelo CNPq.(2) Pesquisador, EMBRAPA/CPPSUL, Caixa 

Postal 242, CEP 96.400 - 970 - Bagé - RS.<? ̂ Professores Adjuntos, UFRGS/Deptos. Plantas Forrageiras e Estatística 

As pastagens naturais da Região Sul do Brasil tem sido degradadas pelo avanço da agricultura e do excesso 
de pastejo. A redução da intensidade de utilização e o uso de épocas de descanso (diferimento) podem permitir a 
persistência das espécies e a recuperação de pastagens degradadas, assim como a adubação pode causar mudanças 
na composição botânica da pastagem. O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica da composição botânica da 
forragem de uma pastagem natural submetida desde 1989 a quatro níveis de oferta de forragem (4,8,12, e 16 % PV), 
três épocas de diferimento (OUT = Outono/Inverno; PRI = Inverno/Primavera e VER = Verão) e cinco níveis de 
adubação NPK em cobertura. Os níveis foram: AO (zero), Al (12,5, 62,5 e 15,0 kg'1 ha"1 de N, P2O5 e  K2O, 
respectivamente), A2 (25,0, 125,0 e 30,0), A3 (50,0, 250,0 e 60,0) e A4 (100,0, 500,0 e 120,0 mais 2,2 t ha ' de 
calcário dolomítico). A composição botânica da forragem em cada época de diferimento foi determinada em 
setembro/94, janeiro/95 e maio/95, respectivamente, através do procedimento BOTANAL, realizando-se 10 
estimativas por sub-subparcela. A maior intensidade de utilização da pastagem promovida pelo menor nível de OF 
aumentou (P<0,05) a participação na MS das espécies prostradas, como Paspalum notatum e reduziu o material 
morto e a participação das espécies cespitosas, como Andropogon lateralis. As leguminosas nativas foram 
favorecidas pelos diferimentos PRI e VER, contudo, com a maior participação de Desmodium incanum na MS no 
diferimento PRI (Tabela 1). A participação de P. notatum na MS também aumentou (P<0,05) com os diferimentos 
PRI e VER e com os níveis de adubação. A gramínea de inverno Piptochaetium montevidense mostrou decréscimo 
na participação na MS com os diferimentos PRI e VER e com a elevação dos níveis de adubação. Houve redução 
(P<0,05) do solo descoberto e uma tendência de redução na participação na MS do material morto e das espécies 
grosseiras com a adubação (Tabela 2). 

GOMES, K.E.; MARASCHIN, G.E.; RIBOLDI, J. Efeito de ofertas de forragem, diferimentos e adubações sobre 
a dinâmica de uma pastagem natural. I. Acumulação de matéria seca. In: Reunião do Grupo Técnico em 
Forrageiras do Cone Sul, 17, Lages, SC, 1998. Anais... Lages, SC. No prelo. 

TABELA 1. Participação de espécies na MS da pastagem natural em função de épocas de diferimento e níveis 
de adubação. EEA/UFRGS, 1994/95  
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EFEITO DE OFERTAS DE FORRAGEM, DIFERIMENTOS E ADUBAÇÕES SOBRE A 
DINÂMICA DE UMA PASTAGEM NATURAL. IV. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO SOLO(1) 

Klecius Ellera GOMES(2), Gerzy Ernesto MARASCHIN(3), João MIELNICZUK(4) e João RIBOLDI (5) 
(l) Parte da Tese de Doutorado do primeiro autor, p roje to financiado pelo CNPq.<2) Pesquisador, EMBRAPA/CPPSUL, Caixa 
Postal 242, CEP 96.400 - 970 - Bagé - RS.(3 4 5) Professor Adjunto, UFRGS/Deptos. Plantas Forrageiras, Solos e Estatística 

A correção da acidez e a elevação do nível de fertilidade favorecem o desenvolvimento das plantas elevando 
a produção de matéria seca, assim como provocam alterações na composição florística das pastagens. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar as características químicas do solo de uma pastagem natural submetida desde 1989 a quatro 
níveis de oferta de forragem (4, 8, 12 e 16% do peso vivo), duas épocas de diferimento: VER (Verão) e SD (Sem 
Diferimento) e três níveis de adubação superficial NPK, em amostras retiradas de três profundidades (0 -2,5; 2,5 -7,5 
e 7,5-20 cm) em novembro de 1993. Os níveis foram: AO (zero), A2 (25,0, 125,0 e 30,0 kg"1 ha1 deN, P2O, e K2O, 
respectivamente) e A4 (100,0, 500,0 e 120,0 mais 2,2 t ha"1 de calcário dolomítico). Maiores detalhes em GOMES 
et ai. (1998). O calcário modificou as características químicas até a camada de 7,5 -20,0 cm, elevando (P<0,05) os 
valores de pH e os teores de Ca, Mg, da CTC e da percentagem de saturação de bases (Tabela 1), diminuindo o Al 
e a percentagem de saturação do Al. Houve efeito residual da adubação fosfatada com modificação do teor de P, com 
diferença (P<0,05) entre o nível A4 eps níveis A2 e AO nas duas primeiras profundidades. Já o nível A2 não diferiu 
(P>0,05) da testemunha em nenhuma das profundidades. Apesar da aplicação superficial e da sua pouca mobilidade, 
o teor de P no perfil foi modificado. As três camadas do nível A4 diferiram (P<0,05) entre si, sendo que a primeira 
apresentou cerca de 7,2 vezes mais P do que a última, enquanto que a segunda cerca de 2,5 vezes mais do que a 
terceira. No nível A2, houve somente diferença entre a primeira camada e a última, com cerca de duas vezes mais 
P. Os resultados obtidos após quatro anos e meio da aplicação superficial de corretivos e adubos demonstraram a 
possibilidade de se melhorar a fertilidade do solo das pastagens nativas, havendo a necessidade de ser estudada a 
reação em outros tipos de solos. GOMES, K.E.; MARASCHIN, G.E.; RIBOLDI, J. Efeito de ofertas de forragem, 
diferimentos e adubações sobre a dinâmica de 

uma pastagem natural. 1. Acumulação de matéria seca. In: Reunião do Grupo Técnico em Forrageiras do Cone Sul, 17, 
Lages, SC, 1998. Anais... Lages, SC. No prelo. TABELA 1. Características qu ímicas do solo de urna 

pastagem natural adubada em mar ço de 1989, 
avaliadas em três profundidades. EEA/UFRGS, 1993  

CARACTERÍSTICAS    PROFUNDIDADE ____________ NÍVEIS DE ADUBAÇÀO ____________  
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EFEITO DE OFERTAS DE FORRAGEM, DIFERIMENTOS E ADUBAÇÕ ES SOBRE A 
DINÂMICA DE UMA PASTAGEM NATURAL. V. MAT ÉRIA ORGÂNICA DO SOLO(1) 

Klecius Ellera GOMES(2), Gerzy Ernesto MARASCHIN(3), João MIELNICZUK(4) e João RIBOLDI (5) 
(l)Parte da Tese de Doutorado do primeiro autor, projeto financiado pelo CNPq.<2)Pesquisador, EMBRAPA/CPPSUL, Caixa 

Postal 242, CEP 96.400 - 970 - Bagé - RS.( 3 l 5 )  Professor Adjunto, UFRGS/Depto. de Plantas Forrageiras e 
Agrometeorologia, Depto. Solos e Depto. Estatística 

As pastagens naturais da Região Sul do Brasil tem sido degradadas pelo avanço da agricultura e do excesso 
de pastejo, que provoca a abertura da comunidade vegetal e a compactação do solo e reduz a taxa de crescimento 
da pastagem, a cobertura do solo e a infiltração da água. A redução da intensidade de utilização e o uso de épocas 
de descanso (diferimento) podem permitir a persistência das espécies e a recuperação de pastagens degradadas, assim 
como a aduba ção e a correção da acidez do solo podem aumentar a produção de matéria seca e provocar alterações 
na composição florística. A correção através da calagem pode aumentar o teor de matéria orgânica do solo, pelo 
maior desenvolvimento de raízes e atividade microbiológica. Por outro lado, a adubação das pastagens dobra a 
quantidade de material morto sobre o solo. O objetivo deste trabalho foi verificar o teor de matéria orgânica do solo 
de uma pastagem natural submetida desde 1989 a quatro níveis de oferta de forragem (4,8, 12 e 16% do peso vivo), 
duas épocas de diferimento: VER (Verão) e SD (Sem Diferimento) e três níveis de adubação superficial NPK, em 
amostras retiradas de três profundidades (0-2,5; 2,5 -7,5 e 7,5-20 cm) em novembro de 1993. Os níveis de adubação 
foram: AO (zero), A2 (25,0, 125,0 e 30,0 kg1 ha1 de N, P 2O5 e K2O, respectivamente) e A4 (100,0, 500,0 e 120,0). O 
delineamento experimental foi de parcelas sub-subdivididas com as principais arranjadas em BCC com duas 
repetições. Mais detalhes em GOMES et ai. (1998). Os resultados da análise química do solo após quatro anos e 
meio da realização de diferimento (descanso da pastagem) e a aplicação superficial de corretivos e adubos 
aumentaram significativamente (P<0,05) o teor de matéria orgânica na primeira camada do solo (Tabelas 1 e 2, 
respectivamente), demonstrando que períodos de descanso e a adubação combinada com calcário contribuem para 
a melhoria desta característica química e que é possivel de se elevar a quantidade de matéria orgânica do solo das 
pastagens nativas. GOMES, K.E.; MARASCHIN, G.E.; RIBOLDI, J. Efeito de ofertas de forragem, diferimentos e aduba ções sobre a dinâmica 
de uma pastagem natural. 

I. Acumulação de matéria seca. In: Reunião do Grupo Técnico em Forrageiras do Cone Sul, 17, Lages, SC, 1998. Anais... Lages, SC. No 
prelo. 

TABELA 1. Matéria orgânica do solo de uma pastagem natural em função de épocas de diferimento. 
EEA/UFRGS, 1993  
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ESTRATÉGIAS PARA O CONTROLE DE CAPIM ANNONI 2 NA REGIÃO DA CAMPANHA 
DO RIO GRANDE DO SUL 

Sérgio Silveira GONZAGA"» e Robson Oliveira de SOUZA(2)  
(1)Eng° Agr.EMBRAPA-CPPSUL, BR 153 - KM 595   Fone: (0532) 428499 FAX: (0532)424395 TELEX: 532500.°E ng° 

Agr. Consultor em Plantas Daninhas da EMBRAPA - CPPSUL e CNPT. 

Com o objetivo de avaliar o controle químico, foi instalado em área do Centro de Pesquisa de Pecuária dos 
Campos Sulbrasileirps, EMBRAPA - Bagé, um experimento onde testou- se Glyphosate em doses de 2,0; 3,0; 4,0 
e 5,0 L ha"1 associado com Trifluralin,.Clethodim, Halhoxyfop - methil, Sethoxydim, Fluazifop — P — butil, 
Propaquizafop, Butroxydim, Quizalofop - ethyl e Fenoxaprop - ethyl. A aplicação foi realizada com um 
pulverizador costal propelido a CO2, munido de bicos dejatoem forma de leque, do tipo 110o- LD015, utilizando-se 
uma pressão de trabalho de 15 Ib/pol, no dia 23 de março de 1998. O solo é classificado como um Brunizem raso de 
textura argilosa, pertencente a unidade de mapeamento Bexigoso O consumo de calda foi de 100 1 ha"1. As 
condições climáticas no momento da aplicação eram: Ventos de 12 km/h; Umidade Relativa do Ar entre 60 e 65%, 
Temperatura no início da aplicação de 18°C e no término 23°C. O delineamento experimental foi o de blocos 
casualizados com quatro repetições e as unidades experimentais possuíam as dimensões de 4,0 X 7,0. As avaliações 
de controle foram realizadas através de avaliação visual e contagem de plantas mortas aos 30, 45 dias após a 
aplicação dos produtos. Na tabela 1, são expressos os percentuais de controle do capim Annoni 2, para os diferentes 
tratamentos. Para aplicação de Glyphosate em uma única vez, o controle aos 45 dias não revelou diferenças quando 
da aplicação de 4,0 I ha"1 e 5 1 ha"1. Para este manejo o menor controle no mesmo período foi quando do uso de 2,0 
I ha"1. Já  para a aplicação sequencial com intervalo de 15 dias, os percentuais de controle aos 45 dias são 
semelhantes; mas iguais ou superiores aos de aplicação do mesmo produto quando em dose única. A adição de 
herbicida pré emergente ( Trifluralin ), ao dessecante tanto em mistura de tanque como aplicação 15 dias após, 
mostraram percentuais de controle semelhantes e inferiores a aplicação de Glyphosate isoladamente, independente 
da forma. Os efeitos deste manejo, deverão ser observados por um período de tempo maior, já que sua ação ocorre 
sobre o banco de sementes da invasora no solo. Não houve acréscimos no nivel de controle da invasora com a adição 
de herbicidas pós emergentes, tornando-se assim desnecessária sua utilização quando se faz dessecação com 3,0 1 
ha"' de Glyphosate. 
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UTILIZAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONTROLE DE PLANTAS INDESEJÁVEIS EM  
PASTAGEM NATURAL.  

Sérgio Silveira GONZAGA (1),  Odoní Lóris P. de OLIVEIRA 0» e Robson Oliveira de SOUZA(2)  
.   nng°Agr.EMBRAPA -CPPSUL, BR 153  - KM 595 Fone: (0532) 428499 FAX: (0532) 424395 TELEX: 532500 (1)E ng° Agr. 

Consultor em Plantas Daninhas da EMBRAPA - CPPSUL e CNPT. 

Este subprojeto, testou formulações de produtos isoladamente ou em mistura para o controle de Eupatorium 
biiniifolium Hook et Arn. (Chirca), Baccharis coridifolia DC. (Mio Mio), Baccharis trimera (Lees) (Carqueja) e 
Eryngium honidum Malme (Caraguatá), em pastagem natural, bem como avaliar os impactos económicos e ambientais 
de tal pratica. O subprojeto foi instalado em área de pastagem natural pertencente a EMBRAPA Pecuária Sul em Bagé, 
RS. Os tratamentos foram aplicados, utilizando-se pulverizador costal de precisão, sob pressão a CO2, com barra de 2,0 
metros de largura, munida de 4 bicos do tipo 110 LD 015, espaçados entre si de 0,5m, e trabalhando com uma pressão 
de 15 lb/pol.2 num volume de calda de 100 L ha"'. A aplicação foi realizada em duas condições e épocas; área não 
roçada e em área com rebrote de 65 após a ro çada mecânica. No momento da aplicação na área não roçada as plantas 
encontravam-se em pleno florescimento e a chirca com uma altura mé dia de 1,50 m. Já para as plantas as quais 
apresentavam um rebrote de 61 dias, encontravam-se em mé dia com 0,30 m de altura. As avalia ções previstas, constam 
de quantificações sobre o efeito dos produtos aplicados na pastagem natural e nas espécies alvo do controle, e foram 
realizadas aos 28,61 e 150 dias após a aplicação. As parcelas estão dispostas em um delineamento de blocos casualizados 
com quatro repetições. A área experimental consta de parcelas de 4 x 7 metros. A aplicação dos herbicidas nas parcelas 
não roçadas foi realizada em 16/01/98. As var iáveis climáticas do momento da aplicação eram: UR: 91%; TEMP: 21°C; 
VENTO: 10 a 15 Km/h; Solo Úmido. A Aplicação na área roçada foi realizada em 23/04/98, com UR: 94%; TEMP de 
16°C; VENTO: 16Km/h; e Solo Úmido. A discussão dos resultados obtidos até o presente momento, são relatados 
individualmente para as duas situa ções: Roçada e não Roçada., Na área não roçada, a avaliação relatada é referente,a 61 
dias após a aplicação dos produtos. Os tratamentos químicos Glyphosate e Sulfosate nas doses de 3,0 e 4,0 L ha"1 foram 
eficientes no controle de Chirca ( 85%), Mio Mio ( 77%); Carqueja ( 95%) e sem efeito para Caraguatá. Entretanto 
foram causaram injúria severa na pastagem natural. Paraquat nas doses de 3,0 e 4,0 L ha"1, Paraquat + Diuron 4,0 L ha'1, 
2,4 - D éster nas doses de 1,5 e 2,0 L ha"1 , Dicamba nas doses de 0,6 e 0,8 L ha"1, 2,4 - D + Picloran 4,0 L ha"1,  não 
controlaram Chirca, Caraguatá e Mio Mio, e foram eficientes no controle de Carqueja (80 %) e com relação a Pastagem 
Natural não apresentaram efeito negativo no campo. O tratamento químico 2,4 - D + Picloran 6,0 L ha"1 apresentou 
controle mediano em Chirca e Carqueja ( 65 % ) e sem controle para Mio Mio e Caraguatá, ainda apresentando boa 
seletividade para o campo natural. O tratamento com Metsulfuron - methyl nas doses de 0,006 e 0,012 kg"' ha"1 foram 
seletivos para o campo, mas sem controle nas espécies alvo do controle. As misturas em tanque de Glyphosate e Sulfosate 
nas doses de 1,5 e 2,0 L ha"1, associados com Metsulfuron - methylnas doses de 0,006 e 0,010 kg"1 ha"1, foram ineficientes no 
controle de Chirca e Caraguatá, entretanto foram muito eficientes para o controle de Mio Mio (88%) e Carqueja (93 % 
), mas foram muito prejudiciais para as espécies campestres. Com relação ao manejo mecânico imposto para debilitar as 
plantas indesejáveis ( roçada com intervalo da aplicação de 65 dias ) e a avaliação de controle realizada aos 28 dias, 
observou-se os seguintes resultados Glyphosate e Sulfosate nas doses de 3,0 e 4,0 L ha"1 foram eficientes no controle de 
Chirca (99%), Mio Mio ( 100%); Carqueja ( 100%) e com efeito para Caraguatá da ordem de (73%). Já para o Campo 
natural o efeito sobre a flora campestre foi por demais danoso. Paraquat nas doses de 3,0 e 4,0 L ha"1, Paraquat + Diuron 
4,0 L ha' 1 e Picloram nas doses de 4,0 e 6,0 L ha"1, controlaram 93% das plantas de Chirca; 95% de Mio Mio; 82% de 
Carqueja e 75% de Caraguatá. Com relação a pastagem natural, apresentaram um pequeno dano sobre a mesma. Os 
tratamentos qu ímicos 2,4 - D éster nas doses de 1,5 e 2,0 L ha"1 , Dicamba nas doses de 0,6 e 0,8 L ha"1  e Metsulfuron - 
methyl nas doses de 0,006 e 0,012 kg"1 ha"', foram seletivos para o campo natural, entretanto não apresentarem controle nas 
espécies indesejáveis. As misturas em tanque de Glyphosate e Sulfosate nas doses de 1,5 e 2,0 L ha"1, associados com 
Metsulfuron — methyl nas doses de 0,006 e 0,010 kg"1 ha"1, foram eficientes no controle de Chirca ( 98% ); e Carqueja ( 
100%); Mio Mio ( 81%), e controle mediano ( 62%), nas plantas de caraguatá presentes na área. Já o campo natural foi 
severamente afetado pelas misturas testadas. Conclui-se que integração de métodos de controle (mecânico e químico -
área roçada ), foi mais eficiente no controle das plantas indesejáveis do que o controle químico (área não roçada); que os 
herbicidas de ação sisté mica, aplicados isolados ou em mistura com Metsulfuron - methyl, nas doses estudadas, foram 
eficientes para as espécies em estudo, mas com danos severos ao campo natural. 
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AVALIAÇÃO DE CONSORCIAÇÕ ES FORRAGEIRAS IMPLANTADAS SOBRE RESTEVAS 

AGRÍCOLAS PARA A RECRIA E TERMINAÇÃO DE MACHOS BOVINOS. 

Sérgio Silveira GONZAGA0», Joal Brazalle LEAL (1), Eduardo SALOMONI(1), Francisco Alves 
BRANCO(I), Roberto Silveira COLLARES(I) e Júlio B. LHAMBY (2). 

(I)EMBRAPA-CPPSUL, BR 153 KM 595 Fone: (0532) 428499 CAIXA POSTAL 242 96400-970 BAGÉ, RS. 
(2)EMBRAPA-CNPT BR285 - KM 174 Fone:: (054) 3113444 CAIXA POSTAL 451 99001-970PASSO 
FUNDO. RS. 

A criação de bovinos de corte é realizada de forma extensiva no RS, aproveitando as pastagens 
naturais que ocorrem nas diversas regiões. Estes campos, na sua maioria, são constituídos por espécies forrageiras de 
ciclo estival, que no período de inverno são crestadas pelas geadas. Para minorar os efeitos deste déficit 
alimentar, a recomendação atual tem sido a utilização de pastagem cultivada de inverno constituída de Lolivm 
multiflorum L, azevém anual, trevo branco e comichão. Esta consorciação, todavia, apresenta uma deficiência; a 
de iniciar sua produção no mês de julho, ou seja na metade do inverno. Assim sendo, quando associada a 
utilização do campo natural com esta mistura, há um déficit na produção de forragem no período de outono - início 
de inverno. Portanto, a avaliação de espécies perenes que produzam maior quantidade de forragem que a mistura 
tradicional nesse período do ano é uma necessidade para melhorarmos as condições alimentares dos rebanhos e 
consequentemente mudarmos os índices produtivos da pecuária.Durante o ano de 1997, num período de 108 dias em 
pastejo rotativo, 145 animais cruzas Hereford X Nelore, desmamados aos 60 dias de idade e" anteriormente 
suplementados em campo natural ate o atingimento de 140 kg de peso vivo, foram avaliados no seu 
desenvolvimento ponderai em uma pastagem constituída de Festuca arundinaceae Cv. El Palenque + Lotus 
corniculatus Cv. São Gabriel e Trifolium repens Cv. Brl Bagé. A área experimental foi constituída de um potreiro 
de 30 ha, subdivido em 03 áreas. A pastagem foi estabelecida no inverno de 1996, sobre uma resteva de sorgo duplo 
propósito, numa densidade de semeadura de 15 kg"1 ha'1 da festuca, 10 kg"1 ha'1 de comichão e 3 kg" 1 ha"1 de trevo 
branco. A semeadura da gramínea foi feita em linhas distantes 0,17cm uma da outra e a distribuição das 
leguminosas foi feita a lanço. A entrada dos animais na pastagem ocorreu no mês de junho, estando o grupo 
com.um peso médio de 146 kg de peso vivo. O período de pastejo ocorreu entre os meses de junho e outubro. As 
avaliações agronómicos procedidas constaram de amostragens através de quadrados de 0,50x0,50m lançados ao acaso 
em numero de 05 por área de pastagem. As determina ções feitas constaram de estabelecimento, matéria seca 
disponível, qualidade da forragem ( PB. DIVMS e DIVMO) e persistência das espécies. Tanto as amostragens 
botânicas como o desenvolvimento de peso dos novilhos foram realizadas com intervalos de 28 dias. Além do 
desenvolvimento ponderai dos animais foram procedidas avaliações da quantidade e qualidade da forragem 
produzida. O ganho médio diário de peso dos animais durante o  pastejo fpi de 0,953 kg. As avaliações procedidas na 
pastagem durante o ano de 1997, acusaram um percentual de participação da festuca na composição botânica da 
pastagem em 48,80 %; 47,70 % para o comichão e 3,60 % para o trevo branco. A disponibilidade média de MS., 
avaliada mensalmente durante o período de pastejo, foi de 1570 kg" 1 ha"1, forragem esta com um teor de PB de 
15,8%; para D.I.V.MS. de 51,21 % e 55,34 % para D.I.V.MO, nas análises procedidas oriundas de cortes nos meses 
de julho e setembro. O término da utilização da pastagem cultivada de inverno deveu-se a boa disponibilidade de 
forragem em outros potreiros do sistema, como os de campo natural e restevas agrícolas, locais estes bastantes 
empastados em função de precipitações abundantes que ocorreram no período. O peso médio dos novilhos por 
ocasião da ultima pesagem em março de 98, era de 297kg de P.V. Estima-se que poderia ser acrescido a este peso, 
mais 30 kg de P.V., se os mesmos tivessem permanecido em pastagem cultivada. Ne^te mesmo raciocínio se 
tivéssemos deixado os novilhos no potreiro seu ganho total em carne seria de 4350 kg. Todavia, tal decisão recaiu 
sobre o diferimento da pastagem permitindo assim que fossem colhidos 1500 kg de sementes de comichão e 3000 
kg de festuca, além de produzir 8000 fardos de feno de 14 kg cada um. A consorcia ção Festuca, Trevo Branco e 
Comichão, nesse primeiro ano de avaliação, mostrou-se bastante promissora quanto a sua produção precoce no 
período de outono, além de oferecer uma oferta forrageira expressiva e de qualidade. 
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TOLERÂNCIA AO FRIO E VIGOR DO REBROTE DE ACESSOS DE AMENDOIM 
FORRAGEIRO NO LITORAL SUL DO RIO GRANDE DO SUL 

Paulo Rogério Viegas DAMÉ(I), José Carlos LEITE REIS(2) , Lotar SIEWERDT <3) e João Baptista da  
SILVA<3) 

( l > Bolsista (recém-mestre) da FAPERGS, Av. Visconde de Pelotas, 135, Pelotas, RS, 96060-700. Fone: (0532) 73-
5538. (2)Pesquisador, EMBRAPA - Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado. Pelotas, RS, Fone: (0532) 

75-8486. (3) Professor, Universidade Federal de Pelotas. 

Estimou-se os efeitos do frio sobre as folhas e o vigor do rebrote de sete acessos de Arachis pintoi Krap. & Greg. 
(BRA-013251, 012122, 014931, 022683, 015253, 015598 e 015121), na estação fria de 1996. O estudo foi 
conduzido em parcelas, em área experimental da EMBRAPA - Clima Temperado, em parceria com a UFPel-FAEM. 
O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, considerando as datas de amostragem como repetição no 
tempo. O clima do Litoral Sul do RS é do tipo " Cfa," com temperatura mínima média de 13,4°C. As geadas ocorrem 
de abril a novembro, com uma média anual de 18 ocorrências. No ano de 1996, no entanto, foram registradas 47 
geadas. Durante a estação quente, a pastagem foi cortada a cada 45 dias. No período de 24/04/96 a 08/07/96, foi 
estimado semanalmente o efeito da redução da temperatura e das geadas sobre a intensidade de crestamento das 
folhas das plantas, sendo atribuída uma nota de 1 (100% das folhas mortas) a 5 (folhas não afetadas). A partir dessa 
última data, as plantas come çaram a emitir folhas novas com maior intensidade, principalmente o BRA-013251 (cv. 
Amarillo). Dessa maneira, as estimativas visuais passaram a representar o vigor do rebrote, sendo utilizada a mesma 
escala de pontuação para quantificar a emissão de folhas novas. As avaliações de vigor do rebrote foram feitas no 
período de 15/07/96 a 30/09/96, sendo interrompidas na ocasião do corte de emparelhamento da pastagem. Todos 
os acessos mostraram-se muito suscetíveis aos efeitos da redução da temperatura e da ocorrência de geadas, sendo 
que os BRA-013251,014931,022683,015253 e 015121 foram os mais afetados, não havendo diferenças estatísticas 
entre eles. Nessa época, ocorreram reduções mais intensas na temperatura e a ocorrência de geadas iniciou apenas 
em 21/05/96, quando foi intensificado o processo de crestamento. O número de geadas ocorridos na semana anterior 
a cada avaliação influenciou positivamente no grau de crestamento das folhas em todos os acessos, mas nenhum foi 
eliminado. Foi observado que, mesmo nos períodos mais críticos em termos de baixas temperaturas, a pastagem 
apresentou folhas novas, ainda que em pequenas quantidades. Em 15/07/96, foi observado o início do rebrote de 
forma mais intensa na área com BRA-013251, que mostrou-se significativamente mais vigoroso que os demais. Após 
o início do rebrote foram observadas sensíveis reduções no vigor das folhas, devido, provavelmente, a oscilações 
na temperatura. Concluiu-se que o BRA-013251, embora tenha sido um dos acessos mais sensíveis aos efeitos das 
reduções de temperatura sobre o crestamento de suas folhas , foi o acesso que apresentou maior vigor de rebrote. 
após a estação fria. É necessário, no entanto, ampliar a base genética do amendoim forrageiro para estudo nas 
condições de clima temperado do Litoral Sul do Rio Grande do Sul. Atualmente, existem na "cole ção" de plantas 
forrageiras EMBRAPA- CPACT, apenas sete acessos de A. pintoi e três de A. repem. Com a avaliação de um maior 
número de acessos, poderão ser identificados materiais mais adaptados a estas condições. 
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AVALIA ÇÃO DA PASTAGEM NATIVA NO OESTE CATARINENSE  

Rubson ROCHA (1), M ário MIRANDA(1) e Carlos Alberto LAJÚS (1) 
(1) Pesquisador do CPPP/EPAGRI, Caixa Postal 791, 89801-970 - Chapecó, SC. 

A bacia leiteira do Oeste de Santa Catarina participa com mais de 50 % da produção de leite do Estado. Esta atividade 
é desenvolvida em pequenas propriedades, as quais utilizam os potreiros como principal fonte de pastagem para os 
animais. Em vista disto, o conhecimento da disponibilidade, crescimento e qualidade destas pastagens se tornam 
importante para definir o seu potencial e papel na alimentação do gado leiteiro. O estudo executado no CPPP contou 
com a avalia ção de piquetes de aproximadamente 0,5 ha (com lotação fixa de aproximadamente 2 UA ha"1), em três 
propriedades do município de Chapecó, sendo efetuados 36 cortes com intervalos de 28 dias. Na propriedade do Sr. 
Danilo Girardi, situada na Comunidade de Sede Trentin, a pastagem nativa avaliada estava em um Cambissolo Eutrófico 
(pH-água: 5,3; IND-SMP: 5,5; P: 2,5 ppm; K: 148 ppm; M.O.: 4,4 %; Al troe: 0 me/dl; Ca + Mg: 15,7 me/dl), sendo 
as avaliações iniciadas em maio de 1987 e concluídas em junho de 1990. Na segunda propriedade, Granja Irmãos 
Maristas, na Linha Simonetto, em um Latossolo Bruno -Roxo-Distrófico (pH-água: 4,5; IND-SMP: 4,7; P: 1,0 ppm; 
K: 98ppm; M.O.: 4,2 %; Al troe: 2,5me/dl; Ca + Mg: 2,9me/dl), as avaliações iniciaram em fevereiro de 1988 e 
terminaram em março de 1991. O terceiro piquete avaliado entre outubro de 1988 e junho de 1991, pertencia a 
propriedade Granja Rialex, no Bairro São Cristóvão, em Latossolo Bruno-Roxo-Distrófico (pH-água: 5,2; IND-SMP: 
4,5; P: 7,5ppm; K: 168 ppm; M.O.: 6,7%; Al troe: 1,8 me/dl; Ca + Mg: 4,7me/dl). A cada corte foram amostrados seis 
pontos de 0,5 m2 (para a estimativa de disponibilidade), sendo as amostras secas em estufa durante 72 horas à 65°C. Em 
áreas similares próximas foram utilizadas seis gaiolas de exclusão para impedir o acesso dos animais e assim poder 
estimar, por diferença, o crescimento vegetal no próximo corte. Para as avaliações da qualidade (proteína bruta - PB e 
digestibilidade in vitro da matéria orgânica - DIVMO) foram utilizadas amostras compostas dos seis pontos cortados 
fora das gaiolas. Os resultados encontrados estão na Tabela 1. Na análise da variância, o efeito de propriedade não foi 
significativo para teor de proteína bruta. Em todas as variáveis foram significativos os efeitos de ano e de mês. Para as 
variáveis qualitativas, o efeito de corte não foi significativo. Com relação a propriedades, a primeira e a terceira tiveram 
as maiores disponibilidades e as maiores taxas de crescimento. A segunda propriedade teve os menores índices de PB 
e DIVMO (provavelmente devido aos menores teores de nutrientes no solo). Na análise dos anos, os teores de MS das 
amostras aumentaram com o passar dos anos, enquanto que os teores de PB e de DIVMO diminuíram. 

TABELA 1 -  Disponibilidade m édia mensal de matéria seca (MS), crescimento médio mensal de MS, teor 
m édio mensal de MS, teor médio mensal de proteína bruta (PB) e índice médio mensal de 
digestibilidade in vitro da matéria orgânica (DIVMO), de pastagens nativas em propriedades do Oeste 
Catarinense, Chapecó  SC, 1998. 
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PADRÕES DE  DESFOLHA ÇÃO EM PASTAGENS DE AZEVÉM E TREVO BRANCO(1) 

Paulo César de Faceio Carvalho*2», Frédérique LOUAULT<3), Michel LAFARGE (3) e Anibal de  
MORAES(4) 

( l ) Projeto financiado pelo CNPq e INRA (França).<2) Professor Adjunto-UFRGS. Faculdade de Agronomia/DPFA. Av. Bento 
Gonçalves 7712. CEP 91501-970. Porto Alegre-RS.(3)Pesquisadores INRA. (5)Professor UFPR, Curitiba-PR. 

A distribuição espacial da forragem tem sido abordada como um fator determinante da probabilidade de uma 
determinada planta ou parte dela serem desfolhadas. Procurando investigar esta hipótese, pastagens de azevém perene 
(Lolium perenne L.) e trevo branco (Trifolium repens L.) foram estabelecidas em Theix-INRA (45° 42' e 30" latitude 
norte). Treze testes de pastejo com ovinos foram realizados entre maio e julho de 1995. O delineamento foi o 
completamente casualizado, considerando-se os testes de pastejo como repetição. Os tratamentos consistiram de pastagens 
com alturas de 6,5 ou 10,5 cm em faixas (FX) e pastagens de 6,5 cm com as sp. estreitamente associadas (MIS). Comparou-
se duas estruturas de distribuição espacial da forragem: vertical (10,5 cm FX vs. 6,5 cm FX) e horizontal (6,5 cm FX vs. 
6,5 cm MIS). A forragem foi estratificada nos seus diferentes componentes em diferentes camadas. Para cada tratamento, 
80 perfilhos de azevém (AZ) e 80 ramificações de trevo (TB) foram marcadas e os eventos de desfolhação acompanhados. 
A probabilidade de desfolhação foi calculada através da proporção de unidades vegetativas existentes em relação às 
desfolhadas. A altura da bainha no 10,5 cm FX foi de 4,7 cm, enquanto no 6,5 cm FX e MIS a bainha se localizava em 
média a 3,5 cm. A frequência do AZ foi de 73,8 e 66,1 % para 6,5 cm FX e 10,5 cm FX, respectivamente, enquanto no 
6,5 cm MIS era de 95,6 %. A frequência do TB foi de 74,1; 81,6 e 62,5%, respectivamente para os mesmos tratamentos. 
A análise de variância referente ao total de unidades vegetativas desfolhadas de cada tratamento não apresentou diferença 
significativa (P>0,05). Distribuição vertical: a massa de forragem verde em cada tratamento não foi diferente (P>0,05), 
sendo de 241,5 e 291,0 g m"2 para 6,5 cm FX e 10,5 cm FX, respectivamente. Houve diferença (P<0,01) quanto à 
distribuição desta matéria seca ao longo do perfil, sendo respectivamente de 3660,5 e 2862,3 g/m3. A caracterização do 
estrato pastejado também revelou uma grande semelhança entre tratamentos. A probabilidade de desfolhação do AZ foi 
inferior no tratamento 6,5 cm FX (0,16) em relação ao 10,5 cm FX (0,20), embora não tenham sido diferentes 
estatisticamente (P>0,05). Para o TB, a probabilidade de desfolhação foi superior (P<0,01) no 6,5 cm FX (0,28) quando 
comparado ao 10,5 cm FX (0,19). Os coeficientes de seletividade observados são apresentados na Figura IA. Por 
definição, valores superiores a 1 indicam uma preferência pelo TB, o que foi observado em quase todos os testes no 
tratamento 6,5 cm. Em relação ao tratamento 10,5 cm FX, observou-se uma clara preferência pelo AZ nos testes de 
números 2,3 e  4, não ocorrendo o mesmo nos outros. O coeficiente médio foi significativamente superior (P<0,01) para 
o tratamento 6,5 cm FX (2,0) quando comparado ao 10,5 cm FX (0,9). A presença de bainhas no estrato pastejável alterou 
a preferência dos animais por itens específicos. Distribuição horizontal: a massa de forragem verde presente em cada 
tratamento não foi diferente (P>0,05), sendo de 263,5 g m' 2 para o 6,5 MIS. A densidade da distribuição da matéria verde 
seca ao longo do perfil foi de 3972,9 g/m3 para o 6,5 cm MIS, não havendo diferença entre tratamentos. A caracterização 
do estrato pastejado també m revelou uma semelhança quanto à massa total de forragem. Poré m, a proporção de cada 
espécie foi bastante distinta, havendo mais AZ e menos TB no tratamento 6,5 cm MIS. Apesar disto, a probabilidade de 
desfolhação do AZ não foi diferente (P>0,05) no 6,5 cm FX (0,16) em relação ao 6,5 cm MIS (0,13). Apesar das 
diferenças nos tratamentos quanto à proporção de TB, a probabilidade de desfolhação não foi diferente (P>0,05), sendo 
de 0,27 e 0,27 respectivamente para os tratamentos 6,5 cm FX e 6,5 cm MIS. Na Figura 1B observa- se uma nítida 
preferência pelo TB, resultando em coeficientes de seletividade de 2,0 e 2,9 respectivamente para 6,5 cm FX e 6,5 cm MIS. 
A distribui ção horizontal dos componentes não modificou a seleção pelo animal em pastejo. 
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FIGURA 1.Coeficientes de seletividade em azevém e trevo mantidos a 6,5 cm ( i) ou 10,5 cm (") de altura (A) 
e para os tratamentos 6,5 cm FX (O) e 6,5 cm MIS (A) ao longo dos testes de pastejo (B). 
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EFEITO DA BIOMASSA AÉREA DISPONÍVEL PRÉ-QUEIMADA SOBRE O CRESCIMENTO 
FOLIAR DE Andropogon lateralis 

José Pedro P. TRINDADE(2), Marta G. da ROCHA (3) e Fernando Luiz F. de QUADROS(3)  
(2) Aluno do curso de mestrado em Zootecnia do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria-
CEP97111-970 CP 5062. E-mail a9760309@alunop.ufsm.br.(3) Professor do Setor de Forrageiras do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria 

As pastagens naturais são muito importantes para a pecuária gaúcha, ocupando uma área de aproximadamente 
12 milhões de hectares e contribuindo com 90% da forragem utilizada na alimentação de bovinos e ovinos. A prática 
da queima da pastagem natural é uma ferramenta utilizada para remo ção do material morto e promo ção de uma dieta 
de melhor qualidade para os animais. Este trabalho foi conduzido com o objetivo de determinar o efeito da 
disponibilidade de matéria seca no momento da queima na posterior taxa de crescimento foliar do capim caninha 
{Andropogon lateralis) em uma área de pastagem natural diferida. O experimento foi conduzido em área pertencente 
ao Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria na região fisiográfica denominada Depressão 
Central, latitude sul 29°43', longitude oeste 53° 42', com altitude média de 95m acima do nível do mar. Para medir 
a resposta do capim caninha ao efeito do fogo, foram simulados níveis de disponibilid ade de matéria seca (MS.ha"') 
em parcelas, onde os tratamentos foram testemunha não queimado (N.Q.) com uma disponibilidade de 3.022 kg e 
tratamentos queimados com disponibilidades de 2.679 (Ql), 5.684 (Q2), 6.386 (Q3) e 7.539 (Q4) kg MS.ha"1. O 
acompanhamento do crescimento do capim caninha foi feito através de estimativa diária da expansão foliar em 
afilhos marcados (HAUN, 1973). O delineamento experimental utilizado foi o blocos casualisados com duas 
repetições (encosta e baixada), tendo como sub-parcelas as plantas marcadas. Em 200 plantas (distribuídas 
igualmente entre os blocos) foram marcados 600 afilhos (três afilhos por planta). Para a análise do crescimento diário 
foi utilizado teste de aleatorização com o programa MULTIV (PILLAR, 1997). O crescimento foliar foi superior 
em Q4 (P<0,05) não diferindo de Q3 (P>0,05). O menor crescimento foi observado no N.Q. sem diferir de Q1 e Q2. A 
correla ção entre a soma térmica e o crescimento foliar foi alta em todos os tratamentos (99% nos tratamentos 
queimados e 96% N.Q.), permitindo a estimativa da taxa de aparecimento de folhas (Filocron) para o capim caninha. 
Os filocrons estimados em graus-dia utilizando dados médios foram de 196,1 (y=0,0051x+3,7271 R2=0,93) para 
N.Q., 178;6 (y=0,0056x+0,9078 R2=0,99) para Q4 e 222,22 (y=0,0045x+l,133 R2=0,99) para Ql, Q2 e Q3. A 
queima da pastagem natural mostrou afetar de forma positiva o posterior crescimento foliar do capim caninha com 
as disponibilidades de matéria seca anteriores à queima de 6.386 e 7.539 kg de MS, quando comparados com o 
tratamento não queimado è queimados com disponibilidades de 3.022,2.679 e 5.684 kg MS.ha"1. A técnica de afilhos 
marcados mostrou-se eficiente no estudo do crescimento de espécies forrageiras. 
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RENDIMENTO ANIMAL E DE PASTAGEM DE INVERNO EM SISTEMA SILVIPASTORIL    P 

COM EUCALIPTO NO ANO DE ESTABELECIMENTO0» fe 

Jamir Lu ís Silva da SILVA (2), João Carlos de SAIBRO(2), Rasmo GARCIA <3) e Laércio COUTO(4) 
(i) Parte da Tese de Doutorado do Io autor, Bolsista PICD/ CAPES UFRGS. Apoio financeiro RIOCELL S/A.(2) Eng. Agr., 

Dr. e Prof. Adjunto, Ph.D., FA/UFRGS, DPFA. CP. 776, CEP 91501-970. Porto Alegre, RS. m Prof. Titular, Ph.D. 
Departamentos de Zootecnia e Eng. Florestal/ UFV. Campus UFV, Viçosa-MG, CEP 36571-000. 

A necessidade de alternativas de uso da terra que sejam sustentáveis técnica, social e economicamente, tem 
conduzido produtores e pesquisadores a buscar sistemas que viabilizem uma maior produtividade neste sistema de 
exploração da terra (N AIR, 1993). Os sistemas silvipastoris representam uma forma de uso da terra onde as 
atividades silviculturais e pecuárias- são combinadas para gerar produção, de forma complementar, pela interação 
positiva dos seus componentes (GARCIA e COUTO, 1997). A introdução de animais em florestas de produção é 
prática utilizada por empresas florestais em muitos países do mundo, com regimes de manejo específicos para cada 
região em função das condições edafo-climáticas, espécies arbóreas utilizadas e produto pretendido (BAGGIO e 
SCHREINER, 1988). O momento da entrada dos animais na floresta depende, principalmente, da altura das árvores, 
característica que é função da idade, a qual é indicada por COUTO et ai. (1994), SILVA et ai. (1996) e VARELLA 
(1997) a idade entre 6 e 9 meses, sem prejuízos significantes ao crescimento de árvores de eucalipto. Este 
experimento foi realizado na EEA/UFRGS, município de Eldorado do Sul, região fisiográfica da Depressão Central 
do RS sobre um plintossolo pertencente a unidade Arroio dos Ratos. Foi estabelecido em dezembro 1994 o Eucalipto 
(Eucalyptus saligna Smith.) com arranjos de 2 x 3 e 2 x 6 m, na linha e entrelinha, respectivamente, originando 
densidades arbóreas de 1666 e 833 árvore ha"1 nos respectivos povoamentos. Em maio 1995 foram estabelecidas as 
espécies forrageiras azevém anual {Lolium multiflorum Lam.) e trevo-vesiculoso (Trifolium vesiculosum Savi) cv. 
Yuchi. O solo da área experimental foi corrigido com 31 ha"1 de calcário dolomítico em outubro 1994 e adubado com 
400 kg" 1 ha"1 da fórmula NPK 5-20-20 no plantio das forrageiras. A adubação do eucalipto foi na muda, conforme 
recomendação da empresa florestal Riocell S/A. Os tratamentos constaram de duas densidades arbóreas combinadas 
com três níveis de oferta de forragem (OF) 5,9,9,0 e 13,3 % do peso vivo, com duas repetições. A análise estatística 
das variáveis de produção da pastagem foi realizada conforme modelo de blocos completos, enquanto as variáveis 
de rendimento animal foram analisadas por regressão polinomial, utilizando-se como variável independente a OF. 
As avaliações da pastagem e as pesagens dos animais para ajuste de carga foram realizados a cada 28 dias. A matéria 
seca total produzida (MSTP) e matéria seca residual (MSR) foram avaliadas por dupla amostragem com estimativas 
visuais e cortes de amostras ao nível do solo, em quadrados de 0,5 m de lado. A taxa de crescimento (TC) do pasto 
foi medida em gaiolas de exclusão do pastejo, utilizando-se a técnica do triplo emparelhamento (MORAES et aL, 
1990). O pastejo iniciou quando as árvores tinham 9 meses de idade e foi realizado por novilhos de sobreanos, 
cruzas nelore, charolês e aberdeen angus, entre 06 setembro e 09 novembro, usando o método contínuo com carga 
variável, utilizando-se três animais testes e animais reguladores quando necessários. Para o cálculo do ganho médio 
diário (GMD) foram utilizadas as pesagens iniciais e finais dos animais testes. A taxa de crescimento do pasto (com 
valores entre 21,5 e26,5 kg.ha"1.dia"1), matéria seca residual (com valores entre 1885 a 2706 kg.ha"1) e matéria seca 
total produzida (com valores entre 3369 a 4390 kg.ha"1) não apresentaram diferenças significativas (P>0,05) entre 
os tratamentos. A Figura 1 apresenta a relação entre o ganho médio diário dos novilhos, o ganho de peso vivo por 
área e a lotação média no período de pastejo com a oferta de forragem. 
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FIGURA 1. Relação entre o ganho médio diário ÇA ) e o ganho por área (----- ) com a oferta de forragem na densidade  

de 1666 árvores ha"1 (Ia) , na densidade de 833 árvores ha' 1 (lb) e com a lotação animal (lc), em sistema 
silvipastoril com eucalipto e pastagem constituída de azevém anual e trevo-vesiculoso. EEA/UFRGS. Eldorado do 
Sul, RS. 
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PRODUTIVIDADE DE COMPONENTES DE UM SISTEMA SILVIPASTORIL CONSTITU ÍDO 
POR EUCALYPTUSSALIGNA SMITH E PASTAGENS CULTIVADA E NATIVA NO RIO 

GRANDE DO SUL(I)  

Jamir Luís Silva da SILVA(2), João Carlos de SAIBRO (2), Rasmo GARCIA (3) e Laércio COUTO(4) 
( l >  Parte da Tese de Doutorado do Io autor, Bolsista P1CD/ CAPES UFRGS. Apoio financeiro RIOCELL S/A.(2) Eng. 

Agrónomo, Dr. e Prof. Adjunto, Ph.D., FA/UFRGS, DPFA. CP. 776, CEP 91501-970. Porto Alegre, RS. (3) Professores 
Titular, Ph.D. Departamentos de Zootecnia e Eng. Florestal/ UFV. Campus UFV, Viçosa-MG, CEP 36571-000. 

Os debates recentes em torno das estratégias para um desenvolvimento sustentável na agricultura têm apontado, de 
forma clara, a necessidade de se considerar alé m do quesito produtividade, enfatizado no passado, outros indicadores como 
a estabilidade e a sustentabilidade da produção, assim como a equidade social, indicadores intimamente associados, na 
avaliação dos processos de desenvolvimento agrícola. Os sistemas silvipastoris que integram árvores, pasto e animal são 
utilizados por produtores, em nível mundial, desde a idade média, no entanto, os resultados cient íficos em experimentos 
conduzidos de forma ortodoxa, quanto aos rigores metodológicos propostos para tal, são bastante escassos ou mais recentes 
(SILVA e SAIBRO, 1998). No Brasil, as avaliações em sistemas silvipastoris assumiram importância no início da década 
de oitenta, sendo que no final desta e início da década de noventa surgiu com maior intensidade a publicação de resultados 
e propostas metodológicas pára a utilização destes sistemas de uso da terra. Este experimento foi realizado na EEA/UFRGS, 
município de Eldorado do Sul, região fisiográfica da Depressão Central do RS sobre um plintossolo pertencente a unidade 
Arroio dos Ratos. Foi estabelecido em dezembro 1994 o Eucalipto (Euca/yptus saligna Smith.) com arranjos de 2 x 3 e 2 
x 6 m, na linha e entrelinha, respectivamente, originando densidades arbóreas de 1666 e 833 árvore ha"1 nos respectivos 
povoamentos. Em maio 1995 foram estabelecidas as espécies forrageiras azevém anual (Lolium multiflorum Lam.) e trevo-
vesiculoso {Trifolium vesiculosum Savi) cv. Yuchi, que apresentaram crescimento no primeiro período de inverno-
primavera, sendo que após este período houve retorno das espécies forrageiras nativas, permitindo pastejo no verão de 1996 
e primavera-verão de 1997.0 solo da área experimental foi corrigido com 31 ha"1 de calcário dolomítico em outubro 1994 e 
adubado com 400 kg"1 ha"1 da fórmula NPK 5-20-20 no plantio das forrageiras. A adubação do eucalipto foi na muda, 
conforme recomendação da empresa florestal Riocell S/A. Os tratamentos constaram de duas densidades arbóreas (DA) 
combinadas com três níveis de oferta de forragem (OF): baixa (entre 4,5 e 6,0% PV); média (entre 9,0 e 10,0% PV) e alta 
(entre 13,0 e 13, 9% PV) em duas repetições. As variáveis analisadas se referiram a produtividade ou monitoramento de 
diferentes componentes deste ecossistema. A análise estatística das variáveis de produção da pastagem e da componente 
arbóreo foi realizada conforme modelo de blocos completos, enquanto as variáveis de rendimento animal foram analisadas 
por regressão polinomial, utilizando-se como variável independente a OF. As avalia ções da pastagem e as pesagens dos 
animais para ajuste de carga foram realizados a cada 28 dias. O pastejo iniciou quando as árvores tinham 9 meses de idade, 
com altura média de 2,25 m, e foi realizado por novilhos, no primeiro período, por novilhos de sobreanos, cruzas nelore-
charolê s-aberdeen angus, usando o método cont ínuo com carga variável, utilizando-se três animais teste e animais 
reguladores quando necessários. A quantidade de árvores atacadas pelos bovinos foi pequena (4,4%), principalmente folhas 
e ápices mastigados. A sobrevivê ncia, a altura média das árvores, o incremento médio anual de madeira, em volume, e o 
diâmetro à altura do peito, até o 22°. mês de idade da floresta, não sofreram efeito significativo do paste jo (P>0,05). Nos 
períodos de pastejo avaliados- primavera de 1995, verão/outono de 1996 e primavera/verão de 1997- foi observado a 
redução do ganho médio diário (GMD) dos animais quando diminuiu a oferta de forragem. Os níveis de oferta de forragem 
que determinaram os melhores GMD foram de 13% PV para a primavera de 95 e entre 9 e 10% PV para os demais períodos 
nas duas densidades arbóreas, correspondendo a resíduos de matéria seca entre 2565 e 1847 kg.ha"1, nestes três períodos. O 
ganho por hectare apresentou alta relação com a OF e com a DA (P<0,05). O nível intermediário de OF (9-10%PV) 
permitiu o melhor rendimento de peso vivo por área (455 kg.ha1), até os 2 anos de idade da floresta, na menor densidade 
arbórea. Na maior densidade arbórea não houve pastejo a partir de 1,5 anos de idade da floresta, em função de que havia 
muito pouca disponibilidade de forragem. A radiação solar fotossinteticamente ativa transmitida no sub-bosque foi de 43 
% aos 10 meses, 28% aos 15 meses e 17% aos 25 meses de idade da floresta, respectivamente, a qual apresentou diferença 
significativa (p<0,05). A manta orgânica depositada na superfície do solo foi de 8,17 t.ha"1 e 4,72 t.ha' 1, nas densidades 
arbóreas alta e baixa respectivamente, valores diferentes significativamente (P<0,05). Ocorreu aumento dos teores de 
matéria orgânica do solo e dos nutrientes minerais fósforo e potássio, enquanto que cálcio e magnésio reduziu, na camada 
superficial do solo (0-10 cm), entre o 5o e o 25° mês de idade da floresta. 
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ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCI ÓN DE Lotus pedunculatus cv. Maku EN TRÊ S 
COMUNIDADES NATIVAS SOBRE SUELOS DEL ÁREA GANADERA DEL URUGUAY 

Maria BEMHAJA y Diego F. RISSO  
Investigadores dei Programa Pasturas, INIA Tacuarembó. R.5 Km 386, Tacuarembó 45000, Uruguay 

La producción pecuária en el área extensiva dei Uruguay, se basa en el pastoreo directo dei Campo Natural. Las 
regiones de Basalto, Cristalino y Areniscas de Tacuaremb ó son representativas de este sistema de producción. Las 
comunidades vegetales nativas herbáceas dominantes están basicamente formadas por gramíneas estivales perennes. La 
producción de forraje de estas comunidades tiene su máximo aporte en primavera y verano, siendo el invierno Ia estación 
de mínima producción. El forraje de campo natural presenta problemas de calidad que aumentan, cuando Ia pastura es 
diferida en pie. Con el objetivo de aumentar cantidad, calidad y distribución dei forraje se siembra Lotus pedunculatus cv. 
Maku en cobertura sobre un vertisol, un brunosol y un luvisol de estas regiones. Cada sitio tiene sus particularidades en 
cuanto a las características físicas, químicas y biológicas dei suelo, proporción de gramíneas estivales e invernales, y 
agrupamiento de los principales géneros dominantes. La vegetación sobre el Vertisol médio de Basalto está dominada por 
49.5% de gramíneas estivales perennes (Bothriochloa laguroides, Paspalum notatum, P. plicatulum, P. notatum, Aristida 
uruguayensis, Schizachyrium spicatum), 13% de invernales perennes (Stipa setigera, Poa lanígera y Piptochaetium 
stipoides). Sobre Brunosol de Cristalino Axonopus affinis, Paspalum notatum, P. plicatulum, Andropogon ternatus, son 
las estivales perennes dominantes con 75% de área cubierta. Las espécies invernales perennes presentan un 10% dei área 
cubierta y son Stipa charruana y Piptochaetium stipoides. La vegetación sobre el luvisol de Areniscas de Tacuarembó 
es predominantemente estival: Andropogon lateralis, Paspalum urvillei, P.pumilum, P. dilatatum, P. notatum, Axonopus 
affinis, no presentando espécies perennes invernales. La siembra ai voleo de L. pedunculatus, se realiza en otono (abril-
mayo) con 3 kg" 1 ha"1 de semilla previamente inoculada y con el agregado inicial de 60 unidades de P2O5 de superfosfato 
y 40 unidades anualmente de Ia misma fuente. Prévio a Ia siembra el campo es pastoreado intensamente disminuyendo 
Ia competência aérea y radicular de las nativas. Se evalúa Ia producción de forraje total anual, estacionai y proteína cruda 
dei forraje. El disefio es de BCA con três o cuatro repeticiones en cada sitio. Los resultados de Ia cobertura muestran que 
una vez establecida Ia leguminosa se aumenta Ia producción total en vertisol sobre Basalto de 4.6 a 7.7, en brunosol sobre 
Cristalino de 3.0 a 6.0 y en luvisol sobre Areniscas de Tacuarembó de 5.0 a 6.4 ton de MS ha" 1 ano"1 promedio de três anos 
consecutivos. El porcentaje de proteína cruda (PC) se duplica y pasa de valores entre 8 y 9% a 16 y 18%. Luego de três 
anos de establecida Ia cobertura, Ia vegetación nativa cambia considerablemente su composición botânica, el Lolium 
multiflorum se naturaliza y realiza su aporte en inviemo y primavera, en los três sitios. Las características morfológicas y 
fisiológicas de Lotus pedunculatus cv. Maku permiten un buen establecimiento, producción y persistência en los três sitios. 
La persistência es a través de mecanismos vegetativos, ya que Ia floración y producción de semillas es una limitante de este 
cultivar. L. pedunculatus aporta calidad, aumentando el contenido de PC. Se presenta como una espécie adaptada a 

pastoreo directo de lanares y vacunos, adernas permite una mejor oferta de forraje en calidad, cantidad y distribución. 
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DETERMINAÇÃO DE CONSVMO DE OVINOS EM PASTEJO ATRAVÉ S DA T ÉCNICA DE  
"HAND-PLUCKING"  

Maria do Carmo BOTH (1), Marcelo Abreu da SILVA(2) e Vivian FISCHER(3) 
'"Aluna de mestradoem Zootecnia, UFRGS. Av. Bento Gonçalves, 7712. Porto Alegre, RS,(2) Departamento de Plantas 
Forrageiras e Agrometeorologia, UFRGS, (3)Depto. de Zootecnia, UFPel, Campus Universitário, Pelotas, RS 

Através deste trabalho objetivamos desenvolver um método de avaliação de consumo de animais em pastejo 
a partir da técnica de "hand-plucking", resultando, ao contrário dos métodos tradicionais, numa mínima alteração 
de comportamento dos mesmos. O método, comportamental, baseia -se na equação "consumo = tempo de pastejo 
x número de bocados x tamanho dos bocados". Foram realizadas observações em 5 ovelhas de raça Ideal, com peso 
e idades similares, conduzidas num lote de 20 animais. O tempo de pastejo foi determinado por observações 
realizadas a intervalos de 10 minutos durante 10 períodos de 24 horas, sendo observadas as porcentagens de animais 
nas seguintes atividades de base (pastejo, deslocamento e descanso); o tamanho e número de bocados foram 
determinados no período diurno, entre cada observação do ritmo de atividade, respectivamente, através de coletas 
manuais ("hand-plucking") feitas de forma a reproduzir a quantidade ingerida em sequências de cinco bocados dos 
cinco animais marcados para este fim e do registro do tempo necessário para a realização de 20 bocados. A 
calibração do método foi feita de forma comparativa através da determina ção do tamanho médio de bocado, via 
fístula esofágica e do consumo através do método do óxido crômico. Os resultados, ainda que parciais, demonstram 
similaridade entre os valores obtidos nos diferentes métodos e coincidem com diversas avaliações que relacionam 
o consumo com o peso corporal dos animais. Com isso abrem-se novas possibilidades de determinação de consumo 
em animais em pastejo e de definição de práticas de manejo que proporcionem um melhor ajuste dos recursos 
forrageiros disponíveis à s necessidades nutritivas dos animais. 
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SOBRE -SEMEADURA DE AVEIA E AZEVÉM EM PASTAGEM NATURAL SEM E COM  
DIFERENTES DOSES DE PARAQUAT  

Fábio Eduardo SCHLICK(1)  e Eduardo Londero MOOJEN(2)  
(i)  Aluno do Curso de Pós-Graduação em Zootecnia/UFSM, (2)Prof. Titular, Dep. de Zootecnia/UFSM. Campus 

Universitário CEP 97119-900 Santa Maria RS. a9760310@alunop,ufsm.br  

O uso de herbicidas na sobre-semeadura de esp écies anuais de inverno tem favorecido a produção das 
espécies introduzidas, porém, tem-se observado que ocorre uma profunda modificação na composição botânica da 
vegetação natural que sofre dessecação. Já, a aplicação de doses menores de herbicidas, tanto de contato como 
sistémicos, não tem os seus efeitos conhecidos. O experimento foi conduzido em uma área de campo nativo 
melhorado localizada no município de Santa Maria, distrito de Santa Flora, em solo Podzólico Vermelho Amarelo, 
relevo ondulado pertencente a Unidade São Pedro. A vegetação campestre da área experimental tem predominância 
de gramíneas, sendo, que Paspalum notatum contribui com 62 % da comunidade, Axonopus afmis 8 % e tem o 
restante da sua comunidade composta principalmente por Ciperaceae 5,5%, Dichondrasericea, Elephantopus mollis 
Humb. Vernonia midiflora, Piptochaetium montevidense, Sporobulos indicus, material morto e solo descoberto. As 
doses do herbicida foram aplicadas com equipamento manual com barra de aspersão e ampola de gás com pressão 
(CO2) de vazão constante. Foram elaboradas caldas de concentrações diferentes, para as doses pretendidas. Os 
tratamento foram 1,2 e 3 litros de paraquat ha"1 e testemunha com cinco repetições em um delineamento de blocos 
completamente casualizados. Após sete dias da aplicação foi feita uma amostragem ao nível do solo em área de 0,25 
m2 em cada repetição; o material colhido foi separado em material verde e material morto. Após, as amostras foram 
secas em estufa a 65°C com ar forçado. O componente material verde teve diminuição linear com a ação do 
herbicida, sendo superior na testemunha e inferior nas doses maiores (P<0,001), mesmo na dose de 3 L ha"' houve 
participação do componente material verde, mostrando que o herbicida paraquat nesta dose não desseca 
completamente a vegetação, restando partes vivas da planta. Para o componente material morto houve um 
comportamente inverso ao do material verde. O paraquat em diferentes doses tem um comportamento linear e inverso 
nos componentes material verde e material morto. 
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PROGRAMA CAMPOS 

Odoni L. P. de OLIVEIRA0», Sérgio S. GONZAGA*2» e José O. N. GON ÇALVES (2) 

Fernando R. de FREITAS3 e António C. MIRANDA(4). 
(1 (Coordenador Técnico de Pesquisa do Programa Campos. Pesquisador do CPPSul/EMBRAPA. (2)Pesquisadores da CPPSul/EMBRAPA. (3)Coordenador Técnico de Extensão do 

Programa Campos, Técnico da EMATER, 4. Técnico da EMATER 

O Programa Campos é um programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), desenvolvido pela EMBRAPA 
(CPPSul de Bagé e CNPT de Passo Fjundo) em parceria com a EMATER, RS. Atualmente a FARSUL (Federação 
da Agricultura do Rio Grande do Sul) e o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), emparceiraram-se 
ao programa. O Programa propõe o uso de tecnologias e conhecimentos disponíveis e em estoque na pesquisa sobre 
o melhoramento dos campos nativos, objetivando aumentar a produtividade da atividade agropastoril do Rio Grande 
do Sul. A proposta do programa é o uso dessas tecnologias e conhecimentos e também a geração de novos 
conhecimentos através da prospecção de demandas problemas que vão desde a subdivisão de campos, ajuste de carga 
animal, limpeza e adubação de campos, introdução de espécies forrageiras, uso de herbicidas, etc. Quanto a 
introdução de forrageiras, o carro chefe é a semeadura direta ou plantio direto. Está também inserida na proposta, 
estudos do uso de herbicidas ou dessecantes, avaliando seus efeitos sobre as plantas e o solo observando-se sempre 
os aspectos de sustentabilidade biológica e económica dentro do sistema. O Programa abrange as cinco regiões 
fisiográficas do Rio Grande do Sul (Campos de Cima da Serra, Depressão Central, Campanha, Serra do Sudeste, 
Planalto M édio e Missões, Zona Sul e Litoral), que ainda possuem campos nativos, representando aproximadamente 
14 milhões de hectares. A meta do Programa para os próximos cinco ano s é atingir 10.000 produtores e melhorar 
500.000 ha de campo nativo transformando a renda média da pecuária tradicional que é de R$ 40,00 / ha para R$ 
130,00 / há através de aumento dos Índices de produtividade da pecuária que estão relacionados na tabela 1. O forte 
das ações do Programa, desenvolvidos pela EMBRAPA e EMATER com o apoio da FARSUL e SENAR, está na 
área de treinamentos e cursos sobre o melhoramento de campos para técnicos da ATER oficial e privada e 
produtores. Desde o inicio do Programa em 1996, já foram treinados cerca de 100 extencionistas da ATER oficial 
(EMATER, RS) e cerca de 100 técnicos da ATER privada, Cooperativas e Empresas privadas. As diferentes 
tecnologias sobre o melhoramento de campos estão sendo avaliadas atrav és de Unidades de Observação em v ários 
municípios do Rio Grande do Sul. Essas Unidades são conduzidas pelos técnicos da EMATER com o 
acompanhamento e supervisão dos técnicos da pesquisa. Os resultados coletados dessas Unidades têm sido avaliados 
anualmente, diagnosticando-se dessa forma, os problemas que ainda carecem de experimentação técnico-científica. 
A maioria dos problemas surgidos não necessitam de pesquisa mas sim de desenvolvimento, utilizando-se 
adequadamente as tecnologias e recomendações técnicas conhecidas e em estoque. Assim por exemplo, têm surgido 
problemas no estabelecimento de leguminosas que na maioria das vezes consiste na má qualidade das sementes, na 
espécie ou cultivar impróprio, no método inadequado de semeadura, na quantidade e no tipo de fertilizante utilizado. 
Os problema de pesquisa, demandados de problemas levantados nas Unidades de Observação, estão sendo atendidos 
pela EMBRAPA em um Projeto de Pesquisa denominado "Alternativas para o estabelecimento de forrageiras em 
campo natural com semeadura direta", com dois Subprojetos : 1. "Avaliação de métodos de adubação no 
estabelecimento de forrageiras cultivadas com semeadura direta em campo natural" e 2. "Avaliação de dessecantes 
no estabelecimento de forrageiras sobre campo natural". Também está sendo conduzido, na área de difusão da 
EMBRAPA de Bagé, um subprojeto denominado : "Levantamento de problemas relacionados ao plantio direto de 
forrageiras sobre campo nativo, atrav és de Unidades de Observação". Dentre as ações de difusão do programa, 
destacam -se uma logomarca, um folder, um plano de ação, um referencial teórico, um banner, um spot e um vídeo. 
Além desses, seminários, palestras, dias de campo e reuniões de discussão  de resultados, têm sido promovidos 
periodicamente pela EMATER, com participação dos técnicos da pesquisa, nas diferentes regiões fisiográficas de 
abrangência do Programa. 
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