PRODUTIVIDADE E
PRODUTIVIDADE
E VALOR NUTRITIVO
NUTRITIVO DE
DE CULTIVARES
CULTIVARES DE
DE CAPIM
CAPIM
(Pennisetumpurpureum Schum.)
Schum.) SUBMETIDAS
SUBMETIDAS A
A
ELEFANTE (Pennisetum
ELEFANTE
DIFERENTES
DIFERENTES SISTEMAS
SISTEMAS DE
DE CORTE*
CORTE"

ANTONIA SHERLÂNEA
CHAVES
SHER~NEA
CHAVES VERAS
VERAS
Prof.
Prof. Assistente
Assistente do Depto.
Depto. de
de Zootecnia
Zodecnia da
da UFRPE.
UFRPE.

LUIZ
DA PAZ
PAZ
LUIZ GONZAGA DA
Prof.
Adjunto do Depto.
Depto. de
de Zootecnia
Zootecnia da
da UFRPE.
UFRPE.
Prof. Adjunto

O
e x p h m t o foi
foi conduzido
conduzido no
no Departamento
Deparíamento de
de Zootecnia
Zodecnia da
da Uni
Universidade
Rural de
de
O expeumenio
rsidadt Federal
Federal Rural
Pernambuco, Recife,
PemamW,
Recife, no
no período
perlodo de
de 20.03 aa 2610.91,
26.10.91. com
com oo objetivo
abl/ethrode
de avaliar
avaliar aa produtividade
p r o d u t i iee oo
ilor nutritivo
capim elefante
idas aa
valor
nutritii de 4 cultivares
cultivares dde capim
elefante (Ponnlsatum
(Pennketumpurpureum
purpureum Schum.),
Schum.). subir
submetidas
dift ent s sistemas
diferentes
sistemas de corte.
cate. O
O delineamento
delineamento experimental
experimentalutilizado
u t i l i i foi
foi oo de
de blocos
blocos ao
ao acaso
acaso com
com
parcelas subdivididas
5 Mercker,
parcelas
w b d i i d a s ee três
três repetiçtes,
r e p a i i , onde
onde as
as cultivar
cultivares:
Mercker, Kizozi,
Kizozi, Roxo
Roxo de
de Botucatu
Botucatu ee
Camwoon
Cameroon constituíram
ctmstitulram os
os tratamentos
tratamentos primários
primdrios ee os
os sistemas
sistemas de
de corteiparte
corte:parte superior,
superior, parte
parte
inferiar
planta inteira,
inteira, os
os tratamentos
tratamentos secundários.
secundários. O
O corte
corte fracionado
fracionado foi
foi efetuado
efetuado entre
entre 90
90 ee 92
92
inferior ee planta
dias de rebrota,
rabrota, enquanto
q u a n t o que
que.oo da planta
pianta inteira
MeKafoi
foi efetuado
efetuado aos
aos 126
126 dias
dias após
ap6s oo corte
corteparcelado.
parcelado.
Maior produção
Makr
produção de matéria
matéria seca ocorreu
oconeu no
no corte
corte da
da planta
pianta inteira,
inteira, onde
onde aa cultivar
cultivar Roxo
Roxo de
de
Botucatu (19,47
(19,47t/ha)
h)
superou as
as demais.
demais. As produções
produções médias
medias de
de proteína
pmtelna bruta
brutada
da parte
partesuperior
superior
Botucatu
superou
(0,65
(0,65 t/ha)
Vha) e da planta
planta inteira
inteira (0,67
(0,67 t/ha)
tlha) não
não diferiram
diferiram estatisticamente
estatisticamenteentre
entre si,
si, entretanto
entretanto foram
foram
sup Jores aos
as resultados
ivados
superiores
resultados obtidos
obtidos para
para aa parte
parte inferior
inferior(0,33
(O,= t/ha).
üha). Os
Os teores
teores médios
médiosmaiv
mais eielevados
di: pt
imet » proteína
(12,25%) ee mais
doa
parsmstros:
DroteIna bruta
bruia (10,63%)
(10.63%) extrato
extrato etéreo
et6reo (2,49%)
(2.4!3%iee resíduo
reslduomineral
mlneral(12.25%)
mais
os de fibra
não nítrogenado
babcós
fibra bruta
bhta (33,85%)
(=,as%) e extrato
extratónão
nihoganadò (40,79%),
(40,79%),ocorreram
ocorreram nos
r& crrte..
cortes 'te
da parte
parte
supedor.
digestibilidade "in
"in vitro" da
da matéria
m a t W seca,
seca, não
não houve
houve diferença
diferença signiticativa,
signifícatii,
superior. Quanto à digestibilidade
emboi aa parte
embora
parte superior
superior da cultivar Kizozi
Kizozi tenha
tenha sido
sido aa mais
mais digestfvel
digestlvel (53,57%)
(53,57%). Os
Os resultados
resultados
Indicam que o corte
itímizar produtividade
indicam
corte fiacionado
fracionado do
do capim
capim elefante
elefanteaos
aos 90
90 dias
dias permiti
permite otimizar
produtividadeee valor
valor
nutritivode uma
uma capineha.
capineira.
nutritivo
Pelavraschavc: Capim
Capkn elefante
elefante-- produtividade,
produtividade,sistema
skternade
de corte,
cotie, valor
valor nutritivo.
nutritim.
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* Parte
Parte da Dissertação
Dissertaç80apresentada
apresentada pelo
pelo primeiro
primeiroautor
autor ao
ao Curso
Curso de
de Mestrado
Mestradoem
em Produção
ProdueoAnimal
Animal
da Universidade
Pemambuco
UniversidadeFederal
Federal Rural
Rural de
de Pernambuco
Cad.
Cad. Omega
bmega Univ.
Univ. Fed.
Fed. Rural
RuralPE.
PE. Sér.
Ser. Zoot., Recife,
Recife, n.
n. 2,
2, p.
p. 19-30,1994
1930,1994

20
íNTRODUÇÀO
Um
Um dos
dos faiores
fatores limitantes
limitantes da
da exploração
exploraçãopecuaría
pecuáriaéé aaalimentação
alimentação
animal,
animal, aa qual
qual participa
participa em
em percentual
percentual elevado
elevado nos
nos custos
custos totais
totaisdede
produção
produção de
de carne
carne ee leite.
leite.
Vários
Vários pesquisadores
pesquisadores trm
tem destacado
destacado oo potencial
potencialdo
docapim
capimelefante
elefante
(<(Pennisetum
mrisetum purpureum
purpureum Schum.),
Schum.), como
como uma
uma das
das forrageiras
fomgeiras mais
mais
pr
mit->oras para
promíssoras
para as
as condições
condiçõestropicais.
tropicais.Pelas
Pelassuas
suascaracterísticas
característicasde
defácil
fhcil
aJaptiriáo
adaptação aa diferentes
diferentescomplexos
complexos edafoclimáticos,
edafoclimáticos,sua
suautilização
utilizaçáovem
vemsese
generalizando
generalizando principalmente
principalmentecomo
comoforrageira
forrageirade
decorte
corte(Paz
(PazeeFaria,
Faria,1978),
1978),
sendo também
sendo
também utilizado
utilizadosob
sobpastejo
pastejoeecomo
comoforragem
forragemconservada
conservadana
naforma
forma
de
silagem ee, excepcionalmente,
de,silagem
excepcionalmente,como
comofeno
feno(Jaques,
(Jaques,1990).
1990).
Quando
introduzido na
na pastagem,
pastagem, ele
ele consome
consome
Quando oo gado
gado éé introduzido
pnmeiramente
primeiramente as
as folhas
folhas do
do estrato
estratosuperior
superioreedepois
depoisas
asdo
doestrato
estratoinferior,
inferior,
raramente
raramenteconsome
consome oocaule
caulede
degramíneas
gramineasantes
antesdas
dasfolhas
folhas(Escuder,
(Escuder,1980)
1980)
ee (Simão
(Simao Neto,
Neto, 1986).
'i986). Baseado
Baseado nestas
nestas afirmações,
afirmaçl)es, Hillesheim
Hillesheim(1988)
(1988)
sugeriu
sugeriu para
para aa estação
estação das
das águas,
águas, oo sistema
sistemade
de pastejo
pastejocom
comdois
doislotes:
lotes:
vacas
vacas 'azendo
fazendo oo "pastejo
"pâstejode
de ponta"
ponta"eeoorestante
restantedo
dorebanho,
rebanho,oo"pastejo
"pastejode
de
fundo".

Outros conceitos
conceitos foram
foram relatados
relatados por
por Euclides,
Euclides, Zimmer
Zimmer ee Vieira
Outros
Vieira
(1989), como
como "pastejo
"pastejo de
de desponte"
desponte" ee de
de "rapadores",
"rapadores", procedimento
procedimento
considerado
cbnsiderado vantajoso
vantajoso pelq
pelalocalização
localizaçãoestratégica
estratégicados
dosrecursos
recursosforrageiros
fomgeiros
lirritndos.
limitados, que
que beneficiariam
beneficiariam os
os "animais
"animaisde
de desponte"
desponte"(vacas
(vacasleiteiras
leiteirase e
novilha
novilhos om
em acabamento);
acabamento); estes
estes cederiam
cederiamlugar
lugaraaum
umsegundo
segundogrupo
grupode
de
animais,
animais, denominados
denominados "de
"de rapadores"
rapadores", ,que
que consumiriam
consumiriamaaparte
partemenos
menos
tenra
tenra da
da pastagem.
pastagem.
Considerando-se, dentro
dentrode
de certos
certos limites,
limites, os
osaspectos
aspectospositivos
positivosdo
do
Considerando-se,
"pastejo de
"pastejo
de ponta"
ponta" ee aa similaridade
similaridadecom
comoosistema
sistemade
decorte
corteparcélado
parceladode
de
uma
uma capineira,
capineira, éé objetivo
objetivo do
do presente
presentetrabalho
trabalhoestudar
estudaraainfluência
influenciadodo
sistema
sistema de
de corte
corte na
naprodutividade
produtividadeeevalor
valornutritivo
nutritivode
de 4cultivares
cultivaresde
decapim
capim
elefante.
elefante.
MATERIAL
MATERIAL EE MÉTODOS
MÉTODOS

O presente
presentetrabalho
trabalhofoi
foi conduzido
conduzidono
noDepartamento
Departamentode
deZootecnia
Zootecniada
da
O
UniversidadeFederal
FederalRural
Ruralde
de Pernambuco
Pemambuco(UFRPE),
(UFRPE),localizado
localizadono
noBairro
Bairro
Universidade
Cad.
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ômega Univ.
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SBr.Zoot.,
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de Dois
Dois Irmãos,
Irmaos, município
município de
de Recife,
Recife, durante
durante oo período
períododede20/03
20103a a
26/10/91.
26110191.
precipitaçáopluviométrica
pluviométricaocorrida
ocomdaem
emRecife
Recifedurante
durante1991
1991foifoidede
A precipitação
2.186,8mm ee temperatura
temperatura ee umidade
umidade relativa
relativa do
do arar médias
mediasforam,
foram,
respectivamente, 25,6°
CCee 78%.
25,6@
78%. Predomina
Predominana
naárea
áreaexperimental
experimentalsolo
solododo
respectivamente,
tipo "Podzólico
"Podzólico Vermelho
Vermelho Amarelo
Amarelo Álico
A~icoTb
Tb AA moderado
moderado textura
textura
tipo
média/argilosa cascalhenta
médialargilosa
cascalhenta fase
fase floresta
floresta subperenifólia
subperenifólia e e relevo
relevoforte
forte
ondulado"
(Santos, 1989).
1989).
ondulado" (Santos,
superficie amostrada
amostrada totalizou
totalizou 1.000
1.000 mm2.2 .Em
Em1988
1988asasculturas
culturas
A superfície
foram estabelecidas
foram
estabelecidas ee fertilizadas
fertilizadasquimicamente.
quimicamente.Em
Emoutubro
outubrodede1990
1990foifoi
efetuado oo replantio
efetuado
replantiodas
das gramíneas
gramíneaseeincorporação
incorporaçãoorgânica
orgânicacom
comesterco
esterco
bovino no
nivel de
de 30t/ha.
3Wha. Em
Em20
20de
demarço
marçode
de1991
1991foi
foiefetuado
efetuadoo ocorte
cortedede
bovino
no nivel
uniformização com
uniformização
com posterior
posterior adubação
adubaçãoem
emcobertura
coberturade
deNPK,
NPK,nanadose
dosedede
0/ha
50 Kg
N; 100
100Kg
Kgde
deP2O5
p2@ee50
50Kg
Kgde
deK2
~ 2 1 ha.
050
Kg de
de N;
Entre 18
18ee 20
20 de
de junho
junho do
domesmo
mesmoano
anofoi
foirealizado
realizadooocorte
corteparcelado
parcelado
Entre
das plantas.
plantas. O
O corte
corteda
da parte
partesuperior
superiorfoi
foiefetuado
efetuadoaaaproximadamente
aproximadamente8080
das
cm acima
acima do
do nível
niveldo
dosolo,
solo,enquanto
enquantoque
queooda
daparte
parteinferior
inferior(remanescente)
(remanescente)
foi feito
feito aa aproximadamente
aproximadamente10
10cm
cmacima
acimado
dosolo.
solo.OOcorte
corteda
daplanta
plantainteira
inteira
foi realizado
realizado em
em 26
26 de
deoutubro
outubrode
de1991,
1991,aaaproximadamente
aproximadamente1010cm
cmdodonível
nível
do solo.
solo.
O delineamento
delineamento experimental
exwrimentalutilizado
utilizadofoi
foioode
deparcelas
arc celassubdivididas
suüdivi'didas
O
arranjadas em
arranjadas
em blocos
blocos casualízados
casualizadoscom
com33repetições,
repetiç6es,onde
ondeasascultivares
cultivares
Mercker, Kizozi,
trtitamentos
Mercker,
Kizozi. Roxo
Roxode
deBotucatu
BotucatueeCameroon
Cameroonconstituíram
constituíramosostratamentos
primários
os sistemas
sistemas de
de corte
corteparte
partesuperior,
superior,parte
parteinferior
inferiore e nanta
planta
prímáríps ee os
inteira, os
os tratamentos
tratamentos secundários.
secundários. Cada
Cada bloco
bloco foifoi constituído
constituídodede4 4
inteira,
parcelas,
parcelas, as
as quais
quais foram
foram subdivididas
subdivididas em
em 12
12subparcelas.
subparcelas.Na
Naunidade
unidade
2
experimental
cada subparcela
subparcelamedia
media8m
8m2
áreaútil
Útilconsiderada
consideradanana
experimental cada
eeaaárea
2
ocasi80
do corte
corte foi
foi de
de 2m
2m2
Foiutilizado
utilizadoooteste
testeFFníveis
niveisdede5 5e e1%
1%dede
ocasião do
. .Foi
probabilidade para
probabilidade
paracomparação
comparaçãode
demédias.
medias.
I(. L
>i

.JL,
<•••. .
Ui."
Todo oo material
material coletado
coletado na
na área
área útil
útil de
de cada
cada suoparcela
subparcelafoifoi
identificado ee pesado,
pesado, aa fim
fim de
dese
sedeterminar
determinaraaprodução
produçãodedemas»,
massaverde
verde
identificado
(MV). O
O teor
teor de
de matéria
rnatkriaseca
secaaa65°
6S0CCfoi
foideterminado
determinadosegundo
segundoSilva(1981).
Silva(1981).
Os teores
Os
teores de
de matéria
materia seca
seca (MS);
(MS); proteína
proteinabruta
bruta(PB);
(PB);fibra
fibrabruta
bruta(FB);
(FB);
extrato etéreo
extrato
etereo (EE);
(EE); resíduo
residuomineral
mineral(RM)
(RM)eeextrato
extratonão
n8onitrogenado
nitrogenadoiENN)
(ENN)
foram
determinados segundo
seaundo as
as normas
normas da
da Association
Association ofof Officiai
Official
foram determinados
Analytical
Analytical Chemists
Chemists (AOAC)
(AOAC) (1980).
(1980).O0 rendimento
rendimento de
de MS
MS foifoi obtido
obtido
multiplicando-se
produçãode
deMV
MVde
decada
cadasubparcela
subparcelapelo
peloseu
seurespectivo
respectivo
multiplicando-se aa produção
6S0C,
C, enquanto
enquantoque
queaaprodução
produçãode
dePB
PBfoi
foideterminada
determinadapelo
pelo
de MS
MS aa 65°
teor de
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produto entre
entre oo teor
teor de
de PB
PB de
de cada
cada suoparcela
subparcela pela
pela sua
sua respectiva
respectiva
produto
produçilo'de
MS. A
A digestíbilidade
digestibilidade"in
"in vitro"
vitro"da
da matéria
materiaseca
seca(OIVMS)
(DIVMS)foi
foi
produção
de MS.
metodo de
de Tilley
Tilley ee Terry
Teny (1963),
(1b63), modificado
modificadopor
porTínnimít
Tinnimit ee
obtida
obtida pelo
pelo método
Thomas
(1976).
Thomas (1976).
RESULTADOS
RESULTADOS EE DISCUSSÃO
DISCUSSÃO

Na
Tabela 11 são
siio apresentados
apresentados os
os resultados
resultados da
da produção
produç4o de
de
Na Tabela
MS(t1ha).
A análise
analise de
de varíância
variancia detectou
detectoudiferença
diferençaaltamente
altamentesignificativa
significativa
MS(t/ha). A
para
interaç80 entre
entre cultivares
cultivaresee sistemas
sistemasde
decorte
cortepelo
peloteste
testeFFao
aonível
nível
para a interação
de 1%
1% de
de probabilidade,
probabilidade, indicando
indicandoque
quepara
paraooparâmetro
parâmetroprodução
produçãode
deMS,
MS,
de
as cultivares
cuitivares estudadas
estudadas comportaram-se
comportaram-sede
de maneira
maneiradiferente
diferenteem
emrelação
relação
aos sistemas
sistemas de
de corte
corte utilizados.
utilizados. As
As maiores
maiores produções
produçbesocorreram
ocorreramem
em
todas as
todas
as cultivares
cultivares quando
quando submetidas
submetidasao
ao corte
corteda
da planta
plantainteira,
inteira,onde
ondeaa
cultivar Roxo
Roxo de
de Botucatu
Botucatu(19,47
(19,47 t/ha)
Uha)superou
superouas
asdemais.
demais.

-

TABELA 11, - Produção
Produçao de
de matéria
matéria seca
seca (t/ha)
(üha) de
de cultivares
cultivaresde
decapim-elefante
capim-ekfante(Pennlsctum
(Pennisetum
TABELA
purpureum
Schum.),submetidas
submetiisaadiferentes
diferentessistemas
sistemasde
decorte.
corta.
purpureum Schum.),
SIST.
CORTE
S1ST.
< DÉ
tDE CORTE
MERCKER
MERCKER

4,86 bA
4,86

Peitd superior
sufdm
Parté
Parte
infèrior
Perie mlt-nor
Plamt> inteira
Planta
Meira

14,61
aB
14,61aB

Média

8,88 AB

7,17 bA
7,17

CULTIVARES
CULTIVARES
ROXO
KIZOZI
ROXO
K1ZOZI
6,88
6,ôô bA
5,83
5,83 bA
6,07 bA
6,07
6,48 bA
6,48
19.47
13,30 BB
19,47 A
13,30

8,54 B

10,81 A

MEDIA
MÉDIA
CAMEROON
CAMEROON
7,09 bA
7,09

6.17 b
6.17

7,01 bA
7,Ol

6,68b
6.68
15.88a
15,88a

16,12a
16,12a BB

10,07 AB

CV (b)
(b) == 13,02%
13,02%
CV (a) == 13,54%
1354% CV
DMS(S/C)
(SIC)==2,63;
2,63;
OMS(sistemas
(sistemasde
decorte)
corte) == 1,31
1,31 DMS
DMi
DMS (Mtivar)
—ulti
== 2,12
2.12 OMS
(CIS) -= 2,88
2.88
(cultivar) == * FF(sistemas
(sistemade
decorte)
corte)==**"FF(interação)
(intmçá~)
(C/S)
FF(cultivar)
==****
S == sbtamas
S
sistemasde
de corte
corte CC ==cultivares
culthrares

Médias
Médias seguidas
seguidas pela
pela mesma
mesma letra
letra minúscula
rninikculanas
nascolunas
d u n a seemaiúscula
maithculanas
naslinhas
linhasnao
nãodiferem
d i i
estatisticamente
aonível
nlvdde
de5%
5%de
deprobabilidade
probabilidadepelo
peloteste
testede
deTukey.
Tukey.
estatisticamente ao
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A
A âuperíondaae
superioridadedos
dosvalores
valoresencontrados
encontradosno
nocorte
corteda
daplanta
plantainteira
inteirajájá
era
era esperada
esperada em
emvirtude
virtudede
deuma
umamaior
maiorquantidade
quantidadede
deMV
MVter
tersido
sidocqletada
c~letada
naquela
naquela ocasião
ocasiaoeetambém
tambémdevido
devidoao
aofato
fatode
deter
terhavido
havidomaior
maiorcrescimento
crescimento
vegetativo das
das plantas.
plantas. AA medida
vegetativo
medidaque
que avança
avança aa maturidade
maturidadedo
dovegetal,
vegetal,
com
com aa idade,
idade,ocorre
ocorrerápido
rápidoalongamento
alongamentodos
doscaules
caulesinduzindo
induzindoum
umaumento
aumento
na produção
produçãode
de MS,
MS, entretanto,
entretanto,traz
traz como
comoconseqüência
consequênciauma
umadiminuição
diminuição
na
no
no valor
valor nutritivo,
nutritivo,ooque
quepode
podeocorrer
ocorrerdevido
devidoaamaior
maiorintervalo
intervaloentre
entrecortes.
cortes.
Os
Os resultados
resultados médios
médios da
da análise
análise química
química das
das cultivares
cultivares nos
nos
dife
entes sistemas
diferentes
sistemasde
decorte
cortesão
saoapresentados
apresentadosna
naTABELA
TABELA2.2.AAanálise
análisede
de
varíância
varianciarevelou
reveloudiferença
diferençasignificativa
significativaentre
entrecultivares
cultivareseeentre
entresistemas
sistemasde
de
corte
>ara os
rs teores
corte para
teoresmédios
médiosde
deMS
MSeeRM.
RM.Quanto
Quantoaos
aosteores
teoresmédios
médiosde
dePB,
PB,
FB,
FB, EE
EEee ENN,
ENN,foi
foidetectada
detectadadiferença
diferençaaltamente
altamentesignificativa
significativaapenas
apenasentre
entre
sistemas
sistemasde
decorte.
corte.
Em
Em relação
rela@oaos
aosteores
teoresmédios
médiosde
deMS
MSdas
dascultivares
cultivaresnos
nosdiferentes
diferentes
sistemas de
de corte,
corte, os
os resultados
resultadosdemonstram
demonstramaasuperioridade
superioridadeda
dacultivar
cultivar
sistemas
Mercker
Mercker (16,50%),
(16,50%), valor
valor este
este estatisticamente
estatisticamente diferente
diferente (P<0,05)
(P<0,05) do
do
encontrado para
para aa cultivar
cultivarKizozi
Kizozi(13,74%).
(13.74%). Para
Paraos
ossistemas
sistemas Je
decorte,
corte,osos
encontrado
resultadosobtidos
obtidospara
paraaaplanta
plantainteira
inteira(21,27%)
(21.27%)diferiram
diferiramestatisticamente
estatisticamente
resultados
(P<0,01)
(P<0,01) dos
dos encontrados
encontrados para
para aa parte
parte superior
superior ee parte
parte inferior,
inferior,
respectivamente,12,33
12,33ee11,
11,71
71%,
%,os
osquais
quaisnão
naodiferiram
diferiramentre
entresi.si.
respectivamente,
Quanto
Quanto aos
aos teores
teores de
de PB,
PB, os
os valores
valores médios
médiosda
da parte
partesuperior
superior
(10,63%)
(10.63%) representaram
representaram um
um acréscimo
acrbscimode
de mais
maisdo
dodobro
dobroem
emrelação
relaçãoà i4
parte
parte inferior
inferior(5,11%),
(5,11%), superando
superandotambém
tambémoonivel
nlvelmédio
médiode
dePB
PBda
daplanta
planta
inteira
27%), em
inteira (<(4,27%),
emquase
quaseootriplo.
triplo.Esta
Estasuperioridade
superioridadejájáera
eraesperada,
esperada,em
em
funçãoda
damaior
maiorquantidade
quantidadede
defolhas
folhaspresentes
presentesna
naparte
partesuperior,
superior,asasquais
quais
função
são
s8o consideradas
consideradasaafração
fraçãonobre
nobredas
dasplantas
plantasforrageiras.
forrageiras.Apenas
Apenasososleores
teores
de
de PB
PBobservados
observados nesta
nestafração
fraçãose
seencontram
encontramdentro
dentrodas
dasrecomendações
recomendaç6es
feitas
feitaspor
porAndrade
AndradeeeGomide
Gomide(1971)
(1971)eeBotrel,
Botrel,Alvím
AlvimeeMozzer
Mouer(1987),
(1987).entre
entre
outros,
outros, que
que consideram
consideramque
queníveis
níveisde
dePB
PBentre
entre88ee10%
10%são
saocapazes
capazesdede
satisfazeras
asexigências
exigênciasda
damicroflora
microflorado
dorúmen.
satisfazer
nimen.

Cad.
Cad.flmega
6megaUniv.
Univ.Fed
Fed.Rural
RuralPE
PE.Sér.
Ser.Zoot,
Zoot.,Recift
Recife,n.n.2,2,p.p.19-30,1994
1430, 1994
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TABELA 2 - Composição
TABELA
Composição química
química media
média de cuitivares
cultivares de capim
capim elefante
eiefante (Pennisetum
(Pennlsehm purpureum
purpuraun
corte.
Schum.), submetidas
submeiidasa diferentes
diferentes sistemas de corte.
CULTIV
C
U L T I V A RES
RES

variAvhis
VARIAWIS
1

Matéria
saca(%)
seca (%)
Proteína
Pro4eIIla
bruta
auts (%)
Fibra
Fiks
bruta
bruta
Extrato
Extrato
aí érro
l h o (%)
Resíduo
Residw
i.iineral (%)
mineral
Extrato
m
rsto nâo
n8o
nfín
nüroeeripdo
•tjii •<=«do

WZOZI
MERCKER
MRCKER K
IZm

ROXO
ROXO

S
I S T E M A S DE
D E CORTE
CORTE
SISTEMAS

P
ítTE
PARTE
CAMEROON SUPERIOR
CAMEROON

PARTE
PARTE
INFERIOR
INFERIOR

PiANTA
PLANTA
INTEIRA
INTEIRA

16,50A
16,50 A

13,74 B
13.74

14,69AB
14,69
AB

15,47AB
15,47
AB

12.33 b

1111b
11,71
b

21,27a
21,27
a

6,62
6,62

7,02
7,M

6,69

6.33
6,33

10.63 a

6.11 b
5,11

427
4,27

36,42
36.42

36,47
36.47

36,10
36.10

37.08
37,08

33.85
33,85 b

37,78 a8
37.78

37p3a
37,931

2.04
2,04

2.15

2,09
2,09

2.14

2.49 a

2.02 b

1.81
181cc

10.19
10,19 A

10,543 A
10,56

9.38
9,38 AB

8.53 B
8,53

12.25
12,25 a

8,M
1.84 b

7.93
7,93 cc

44,72
44,n

43,77
4,n

45,70
4.70

4.93
45,93

4 0 . 7 0c ~
40.70

4626
46.26 bb

48.04a
48,04
a

M i.aiass seguidas pela
nas linhas
W
peia mesma
mesma letra maiúscula
maiúscula nas
linhas nâo
rdo diferem
diferem estatisticamente
€shWkmmte ao
nlvel
de 5% de probabilidade
probabilidade pelo
pelo teste de Tuckey
Tucky em relação
rdaç40 às
Bs cultivares.
culthrcuhs.
nf rei Oe
Médias
neguidas pela
pela mesma
mesma letra
letra minúscula
nas linhas
linhas nâo
rdo diferem
diferem estatisticamente
esWdcamente ao
Médias seguidas
minúscula nas
nlvel
pelo teste de Tuckey em relação
relg8o aos
aos sistemas
nível de 5% de probabilidade pelo
sistemas de corte.
corte.
O fato dos teores
O
teores de PB
PB terem
terem sido mais
mais elevados
elevados na
na parte
parte inferior
inferior
em
cm relação
relaq4o àA planta
planta inteira,
inteira. pode
pode ser justificado pela
pela presença
presença de intenso
intenso
perfilhamento
lateral ee basilar
basilar incorporado
incorporado ao material
material colhido
colhido por
por ocasião
ocasi80
perfilhamento lateral
induzido
do corte
corte da parte
parte remanescente
remanescente (inferior), o que
que provavelmente
provavelmente foi induzido
pelo efeito residual
pelo
residual da adubação
adubação de cobertura, assim
assim como pela
pela maior
incidência de chuvas
incidencia
chuvas ocorridas antes
antes do corte
corte parcelado,
parcelado, além
além da idade
idade
vegetativa
plantas submetidas
submetidas ao corte
corte da planta
planta inteira
inteira (126 dias) ter
vegetativa das plantas
contribuído
contribuído para
para um
um decréscimo
decréscimo nos
nos teores protéicos.
protéiws.
Analísando-se os teores
de FB
FB nos
nos sistemas
sistemas de
de corte,
Analisando-se
teores médios
médios de
observa-se
ocorreram na
na planta
observa-se que
que os teores
teores mais
mais elevados
elevados ocorreram
planta inteira
inteira
(37,93%) e na
na parte
parte inferior
inferior (37,78%), os quais
quais foram
foram estatisticamente
estatisticamente
diferentes (P<0,01) aos obtidos
parte superior (33,85%).
diferentes
obtidos na
na parte
(33.85%).
Níveis mais
FB encontrados
encontrados na
na parte
parte superior, podem
podem ser
Níveis
mais baixos
baixos de
de FB
explicados
pela maior
maior proporção
proporçáo de folhas, as
as quais
quais possuem
possuem menor
explicados pela
Cad. ômega
bmega Univ.
Fed.Rural
Rural PE
PE. Sér.
Sér. Zoot.,
Zoot., Recife,
Recife, n.
n. 2,
2, p.
p. 19-30,1994
1930,1994
Cad.
Univ. Fed,
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quantidade
quantidade de
de parede
parede celular,
celular, ao
ao contrario
contráriodo
do caule,
caule, que
que contnbuiu
contribuiuem
em
maior percentagem
FBda
daparte
parteinferior
inferioree
maior
percentagem para
para oo incremento
incrementodos
dosteores
teoresde
deFB
da planta
planta inteira,
inteira, acarretando
acarretando uma
uma diminuição
diminuição do
do valor
valor nutritivo
nutritivo da
da
forragem.
forragem.
Em
Em relação
relação aos
aos teores
teores médios
médios de
de EE
EE nos
nos diferentes
diferentessistemas
sistemasde
de
corte, os
(P<O,Ol),
corte,
os resultados
resultados demonstram
demonstramque
que houve
houvediferença
diferençaestatística
estatística(P<0,01),
cujos valores
cujos
valores foram
foram 2,49%;
2.49%; 2,02%
2,02% ee 1,81%,
1,81%, para
para parte
parte superior,
superior, parte
parte
inferior ee planta
inferior
planta inteira,
inteira, respectivamente;
respectivamente; reforçando
reforçando aa superioridade
superioridadedo
do
valor nutritivo
ds outras
outras partes
partes das
das plantas
plantas
nutritivo das
das folhas
folhas em
em detrimento
detrimento às
forrageiras.
forrageiras.
, ,
Quanto aos
Quanto
aos teores
teores médios
médios de
de RM
RM aa análise
análise de
de varíància
variancia tetedou
detectou
diferenças
significativastanto
tanto para
paracultivares
cultivares(P<0,05)quanto
diferenças significativas
(P<O,OS)quantopara
parasistemas
sistemas
Teores médios
médios mais
mais elevados
elevados de
de RM
RMocorrenm
ocorreramnos
nos
de corte
corte (P<0,01). Teores
resultados
obtidos para
para as
as cultivares
cultivaresKizozi
Kizozi(10,58%)
resultados obtidos
(10,58%) eeMercker
Mercker(10,19%),
(10.19%),
embora
n8o tenham
tenham diferido
diferido estatisticamente
estatisticamenteda
dacultivar
cultivarRoxo
Roxode
deBotucatu,
Botucatu,
embora não
a qual
9,38%. Já
Já os
os resultados
resultados obtidos
obtidos para
para aa cultivar
cultivar
a
qual apresentou
apresentou 9,38%.
Cameroon
(8,53%), entretanto
entretanto não
não diferiram
diferiram
Cameroon foram
foram os
os mais
mais baixos
baixos (8,53%),
estatisticamente dos
estatisticamente
dos obtidos
obtidospara
paraooRoxo
Roxode
deBotucatu.
Botucatu.
Em
Em relação
relação aos
aos teores
teores médios
médios de
de RM
RM nos
nos sistemas
sistemas de
da.corte,
corte,
observa-se
tendencia observada
observada quanto
quanto aos
aosteores
teoresde
de EE,
EE,ou
ou
observa-se aa mesma
mesma tendência
seja, os
seja,
os valores
valores obtidos
obtidos na
na parte
parte superior
superiorforam
forammais
maiselevados
elevadosque
queos
osna
na
parte inferior,
inferior, tendo
tendo ambos
ambos sido
sido superiores
superioresaqueles
aquelesencontrados
encontradosna
naplanta
planta
parte
inteira. Os
inteira.
Os valores
valores mais
mais baixos
baixos encontrados
encontrados na
na planta
planta inteira,
inteira,
provavelmente ocorreram
provavelmente
ocorreram em
em função
função da
da idade
idade vegetatíva
vegetativa elevada
elevada das
das
plantas por
ocasi40 do
do corte,
corte, assim
assim como
como devido
devido ao
ao efeito
efeitodiluição
diluiçãodos
dos
plantas
por ocasião
minerais na
na MS.
MS.
minerais
Segundo Gomide
Segundo
Gomide (1976),
(1976). aa queda
queda nos
nosteores
teoresde
de minerais
mineraispode
podeser
ser
resultante da
resultante
da diminuição
diminuição da
da capacidade
capacidadeda
da planta
plantaem
emabsorver
absorvernutrientes
nutrientes
do solo
solo ee também
tambémda
da variação
variação da
da relação
relaçãocaule;
caule:folha
folhacom
comaaidade.
idade.
Analisando-se os
sistemas de
de còrte,
-cdrte,
Analisando-se
os teores
teores médios
médios de
de ENN
ENN nos
nos sistemas
observa-se
am na
observa-se que
que os
os teores
teores mais
mais elevados
elevadosdesse
dessecomponente
componenteocorrei
ocorreram
na
planta
3,04%), enquanto
enquanto que
que os
os teores
teores mais
mais baixos
baixos foram
foram
planta inteira
inteira ((48,04%),
os valores
valores intermediários,
intermediários,na
na
encontrados
),79%) ee os
encontrados na
na parte
parte superior
superior ((40,79%)
parte
parte inferior
inferior (46,26%).
(46,26Oh). O
O fato
fato das
das maiores
maiorespercentagens
percentagensde
deENN
ENNterem
terem
ocorrido
ocorrido na
na planta
planta inteira
inteira ee na
na parte
parteinferior,
inferior,sugere
sugereque
quehouve
houveaainfluência
influencia
carboidratosde
dereserva
reservana
nabase
basedos
doscolmos.
colmos.
da maior
maior concentração
concentraçãode
de carboidratos
A produção
produção de
de PB
PB éé visualizada
visualizada na
naTabela
Tabela3.3. AA análise
análisede
devaríância
variância
não detebtou
n8o
deteMoudiferença
diferença significativa
significativaentre
entrecultivares,
cultivares,porém
porémhouve
houvediferença
diferença
Cad. Omega
Cad.
ômega Univ.
Univ. Fed.
Fed.Rural
RuralPE.
PE.Sér.
SC.Zoot.,
Zoot.,Recife,
Recife,n.n.2,2,p.p.19-30,1994
19-30, 1994
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altamente significativa
significativa (P<0,01)
(P<0,01) entre
entre sistemas
sistemas de
de corte,
corte, bem
bemcomo
como efeito
efeito
altamente
interativo destes
destes fatores
fatores sobre
sobre aa produção
produção de
de PB,
PB, indicando
indicando que
que as
as
interativo
cultivares comportaram-se
comportaram-sede
de maneira
maneira diferente
diferente em
em relação
relaçãoaos
aos sistemas
sistemas
cultivares
de corte
corte utilizados.
utilizados.
de
A cultivar
cultivar Roxo
Roxo de
de Botucatu,
Botucatu, quando
quando submetida
submetida ao
ao corte
corte da
da planta
planta
A
(0,78t/ha), enquanto
enquanto
inteira,
inteira, foi
foi aa que
que apresentou
apresentou maior
maior produção
produção de
de PB
PB (0,78t/ha),
que
que aa mesma
mesma cultivou
cultivou no
no corte
corte da
da parte
parte inferior
inferior foi
foi aa menos
menos produtiva,
produtiva,
alcançando 0,31
0.31 t/ha.
Uha.
alcançando
(0.65
O efeito
efeitodos
dos sistemas
sistemasde
de corte
cortedemonstrou
demonstrouque
queaa parte
partesuperior
superior(0,65
O
#a) ee aa planta
planta inteira
inteira (0,67
(0,67 t/ha)
Uha) não
nao diferiram
diferiram estatisticamente
estatisticamente pelo
peloteste
teste
t/ha)
de Tuckey
Tuckey ao
ao nível
nivel de
de 5%
5% de
de probabilidade,
probabilidade, mas
mas foram
foram significativamente
significativamente
de
superiores àà produção
produção de
de PB
PB da
da parte
parte inferior,
inferior, cujo
cujo resultado
resuitado foi
foi de
de
superiores
0,33 t/ha.
Uha.
0,33

-

TABELA 33 - Produção
Produção de
& proteína
proteína bruta
bfuta (t/ha)
(üha) de
& cultivares
cuiüvamde
decaplm-elefante
c d m 4 e h h((Pennlsetum
Pennlrahm
TABELA
purpureumSchutn),
Schum ),submetidas
submetkiasaadiferentes
diferentessistemas
slstemasde
decorte.
corte.
purpureum
SIST. CORTE
CORTE
SIST.

MEDIA
MÉDIA

CULTIVARES
CULTIVARES
MERCKER
MERCKER

KIZOZI
KIZOZI

ROXO
ROXO

CAMEROON
CAMEROON

0.05 bB
bB
0,05

0,65AB
A0
0,65

0,75aA
aA
0,75

0,70
0,70aA
aA

0.65
0,65aa

P eInferior
inferior
Parte

0,33cB
CB
0,33

0,35bA
bA
0,35

0,31bA
bA
0,31

0,34
0,34bA
bA

0,33
0,33bb

Piantainteiis
krteim
Planta

0,72aAB
A0
0.72a

0,57aB
aB
0,57

0,78
0,78aA
aA

0,59
O,= aA
aA

0.67
0,67aa

0,52

0,52

0,61

0,54

Partesuperior
superior
Parte

Média

CV(a)
(a) -= 14,10%
14,10% CV{b)
CV (b) == 13,17%
13,17%
CV
DMS icuttiva'
(cultivar "0,13
= 0.1 3 DMS
DMS(sistemas
(sistemasde
decorte)
corte)==0,08
0,08
DMS
DMt
DMS (S/Ç)
(SIC) == 0.1*
0,15;(C/S)
(CIS)==0,16
O,16
(intemçâo) ==****
(shtemasde
decorte)
corte)=="
** FF (interação)
(cultivar)
NS
FF (c
.ltivar) th NS
FF (sistemas
cuitivares
sistemasde
decorte
corte
SS == sistemas
CC ==cultivares
Médias seguidas
seguidas pela
peia mesma
mesma letra
letra minúscula
rniniIisculanas
nas colunas
colunas ee maiúsculas
m a l ~ u l a nas
snas linhas
Unhasnâo
nãodiferem
diim
Médias
estatisticamenteao
ao nfvel
nlveide
de 5%
deprobabilidade
probabilidadepelo
peloteste
testede
daTuckey.
Tuckey.
estatisticamente
b de

Os valores
valores bem
bem mais
mais elevados
elevados encontrados
encontrados na
na parte
parte superior
superior em
em
Os
relação àà inferior,
inferior, se
se devem,
devem, provavelmente,
provavelmente, ao
ao elevado
elevado teor
teor de
de PB
PB
relação
recemexpandidas.
expandidas.
presente na
na folhas
folhas novas
novas recém
presente
Cad. flmega
Omega Univ.
Univ. Fed.
Fed. Rural
Rural PE.
PE. Sér.
SBr.Zoot,
Zoot.. Recife,
Recife,n.
n.2,2, p.p. 19-30,1994
1930.1994
Cad.
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Na Tabela
VMS,
Na
Tabela 44 são
são apresentados
apresentados os
os resultados
resultadosreferentes
referentesà DlDIVMS,
onde observa-se
onde
obsenra-se que
que aa análise
analise de
de vartfncia
variância não
não detectou
detectoudiferenças
diferenças
significativasentre
entre cultivares,
cultivares,entre
entresistemas
sistemasde
decorte,
corte,nem
nemtambém
tambémefeito
efeito
significativas
interativo
entre este
estefatores.
fatores.
interativo entre

Entretanto,
observando-se os
os coeficientes
coeficientesmédios
médiosnos
nossistemas
sistemasdede
Entretanto, observando-se
corte, nota-se
corte,
nota-se uma
uma tendência
tendência de
de superioridade
superioridadeda
daparte
parteinferior
inferiorsobre
sobrea a
planta inteira
planta
inteira ee desta
desta sobre
sobre aa parte
parte superior,
superior, resultados
resultadosestes
estesnão
n%o
esperados,
esperados, mas
mas que
que podem
podemser
serjustificados
justificadospelo
pelofato
fatode
detodo
todoo o"stand"
"stand"dede
capim
elefante ter
ter sido
sido submetido
submetidoaaum
umcorte
cortede
deuniformização
uniformizaçãoantes
antesdodo
capim elefante
inicio
do trabalho
trabalho experimental,
experimental, assim
assimcomo
comofertilização
fertilizaçãodedecobertura,
cobertura,o o
inicio do
que, provavelmente,
que,
provavelmente, proporcionou
proporcionou intenso
intenso perfilhamento
perfilhamento basilar,
basilar,
aumentando
contribuição dos
dos perfilhos
perfilhos vegetativos
vegetativospara
parao oresultado
resultado
aumentando aa contribuição
obtido
no corte
corteda
da parte
parteinferior.
inferior.
obtido no
Segundo Terry
Segundo
Teny ee Tilley
Tilley apud
apudHacker
HackereeMinson
Minson(1981),
(1981).osostecidos
tecidosdos
dos
caules
jovens são
caules jovens
sãotão
t%oou
oumais
maisdigestíveís
digestiveisdo
doque
queas
asfolhas
folhasdedegramíneas
granlinease e
Pritchard et
dede
Pritchard
et al.,
al., apud
apudHacker
HackereeMinson
Minson(1981),
(1981).relataram
relataramque
quepercentuais
percentuais
digestibilidade da
digestibilidade
da MS
MS mais
mais altos
altospodem
podemocorrer
ocorrerna
naparte
parteintermediária
intermediáriadodo
caule quando
caule
quando comparados
comparados aos
aosde
defolhas,
folhas,em
emfunção
funçãoda
dadigestibilidade
digestibilidadedede
folhas
folhas ser influenciada
influenciadanegativamente
negativamentepelos
pelosíntemódios
intemódiosterminais.
terminais.
T
ABELA 4 -- Digestibilidade
TABELA
Digestibilidade "in
"in vitro"
vitro" da
da matéria
matériaseca
seca(%)
(%) deddcultivares
cuitivamdedecapim
capknelefante
elefante
(Pennisetum
(Pennisehmpurpureum
purpureunSchum.),
Schum.),submetidas
submeüdasaadiferentes
diferentessistemas
sistemasdedecorte.
corte.

SIST. CORTE
CORTE

CULTIVARES
CULTIVARES

MÉDIA
MÉDIA

MERCKER
MERCKER

KIZOZI
KIZOZI

ROXO
ROXO

CAMEROON
CAMEROON

Parte
m
w superior
park

48,93
4893

53,57
53.57

44,15
44,15

47,10
47,lO

48,44
4/44

Parte Inferior

49,65

51,91

50,30

52,79

51,16

Planta inteira

49,58

50,29

47,61

48,71

49,05

Média

49,39

51,92

47,37

49,53

CV i(a)
a) == 7,27%
7,279b CV(b)
CV @) ==14,00%
14,00%
(sistemasde
decorte)
corte)==NS
NS
F
(cunhnr) -= NS
NS
F (cultivar)
FF (sistemas
F (interação)
F
(kiterq40) == NS
NS

Cad. ômega
Recife
Ced.
bmega Univ
Univ.Fed.
Fed.Rural
RuralPE.
PE.Sér
SQ. Zoot.,
Zd.,
Recife,n.n.2,2,p.p.19-30,1994
19-30, 1994
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CONCLUSÕES

Os
resultados obtidos
obtidos neste
neste trabalho
trabalho para
para as
ascondições
condiçõesem
emque
quefoi
foi
Os resultados
conduzido, permitem
permitemas
asseguintes
seguintesconclusões:
conclusões:
conduzido,
produflo ee
a) Os
Os sistemas
sistemas de
de corte
corte influenciaram
influenciaram significativamente
significativamenteaa produção
composição química
químicadas
dascultivares
cultivaresestudadas;
estudadas;
composição
b) teores
teores médios
médios mais
mais elevados
elevadosde
de proteína
proteínabruta,
bruta,extrato
extratoetéreo
etdreoeeresíduo
residuo
mineral ee mais
mais baixos
baixos de
de fibra
fibra bruta
bmta ee extrato
extrato não
r130 nitrogenado
nitrogenado
mineral
ocorreram nos
nos cortes
cortesda
da parte
partesuperior;
superior;
ocorreram
c) o
o corte
corte do
do capim
capim elefante
elefante aos
aos 90
90 dias
dias de
de idade
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