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Introdução
 O desenvolvimento dos pastos na época do inverno diminui consideravelmente, portanto uma boa alternativa seria o plantio da aveia, 

que possui também uma boa qualidade nutricional.

A produtividade das espécies do gênero Avena em geral pode ser elevada, mas varia conforme a região e o cultivar utilizado, sendo que 
a recomendação do uso de determinado cultivar deve-se primeiramente à sua adaptação ao clima da região (ALVIM e COSER, 2000). A aveia 
preta (A. strigosa Schreb) destaca-se pela sua resistência à ferrugem e por produção de forragem de alta qualidade . A aveia branca IPR 126, 
se destaca tanto pra alimentação animal quanto para cobertura do solo, apresentando um bom rendimento e alta capacidade de rebrota.

Objetivo
 O objetivo deste experimento foi comparar a produtividade de matéria verde (tonelas por hectare ) e produtividade de matéria seca 

(toneladas de materia seca) 

Metodologia
 Foram avaliadas pastagens de aveia preta comum (Avena strigosa Schreb) e aveia branca (Avena sativa L.) IPR 126 em canteiros. O 

plantio foi feito no dia 08 de maio de 2008, na cidade de Arapongas, no Campo Agrostológico da Unopar.  Foram estabelecidos doze canteiros 
(2,0 x 0,6m), seis de Aveia preta comum e seis de aveia branca. A quantidade de sementes utilizada foi de 130 kg de sementes por ha e a 
quantidade de adubo foi de 600 kg/ha do composto N:P:K (8:20:20).

Os canteiros ficaram em crescimento livre, sem interferência de cortes ou pastejo por animais. Foi feito apenas um corte, a 5 cm do solo 
no dia 28 de agosto, ou seja, o período experimental foi de aproximadamente 4 meses.

O corte foi efetuado com o uso de tesoura de poda de jardinagem, cortando uma linha interna do canteiro, a 5 cm de altura. As 
amostras foram pesadas e secas em estufa a 59 graus celsius, para o calculo do teor de materia seca e também da produtividade (toneladas 
de materia seca por hectare).

Resultado
 A produtividade média de matéria verde da aveia preta comum observada foi de 9,8 toneladas por hectare (dados médios de seis 

canteiros)., enquanto da  Aveia branca foi de 12,46 toneladas por hectare (dados médios de seis canteiros). A variação de produtividade dos 
canteiros de Aveia preta comum foi entre 6,85 a 16,89 toneladas. Já para a Aveia branca a produtividade dos canteiros oscilou entre 9,09 a 
17,78 toneladas. 

O teor de matéria seca médio a Aveia preta foi de 37,60%, enquanto da Aveia branca foi de 26,04%. Ressalta-se que a aveia branca 
ainda não apresentava inflorescências no momento deste corte.A produtividade de matéria seca (toneladas por há) foi de 3,69 para a Aveia 
preta comum e de 3,27 toneladas para a Aveia branca. Essa pequena diferença foi devido ao alto teor de MS da aveia preta, o que acabou lhe 
conferindo maior aproveitamento em produção de matéria seca.

Conclusão
 A aveia branca apresentou maior produtividade de matéria verde que a aveia preta comum, entretanto quanto à produtividade de 

matéria seca das espécies não diferenciaram entre si. Esses resultados foram devido ao maior teor de matéria seca apresentado pela aveia 
preta, que já estava em estágio reprodutivo, com grande parte das inflorescências, enquanto a aveia branca ainda se encontrava no estágio 
vegetativo, e por isso apresentou maior teor de água.


