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PRODUTIVIDADE DE GRAMÍNEAS TEMPERADAS EM DIFERENTES CORTES
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Categoria
 Trabalho de Iniciação Científica

Introdução
 As gramíneas temperadas de inverno apresentam qualidade superior às gramíneas tropicais, entretanto as primeiras perdem em 

produtividade; além de possuírem baixa resistência em pisoteio. Uma das principais vantagens dos genótipos de inverno é a alta 
digestibilidade e palatabilidade destas espécies.

O cultivar IAPAR 61 é uma aveia preta (Avena strigosa Schreb)   lançada pelo IAPAR no ano de 1993,  enquanto a IPR-126 é uma aveia 
branca (Avena sativa L.) lançada em 2006 e tem como característica principal possuir um ciclo tardio e um bom rendimento em matéria seca, 
é considerada uma espécie de dupla aptidão: pastagem e cobertura do solo. 

Objetivo
 Avaliar TRÊS genótipos de gramíneas temperadas com relação à sua produção quando submetidas A DOIS CORTES DURANTE O 

ESTAGIO VEGETATIVO.

Metodologia
 Foram comparadas 3 gramíneas temperadas: Aveia preta (Avena strigosa Schreb) comum, aveia preta iapar 61, aveia branca (Avena 

sativa L.) IPR 126. Foram avaliados 18 canteiros (2,0 x 0,6m), sendo 9 canteiros de cada espécie (2 repetições). 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).Foram avaliados os 
seguintes parâmetros: produtividade no primeiro corte e no segundo corte. Os cortes foram realizados no estágio vegetativo, quando as 
plantas atingiram 30 cm de altura, com o uso de tesoura de poda de jardinagem, cortando as plantas a 5 cm do solo. Foi comparado então a 
produção dos 3 genótipos de gramíneas temperadas. Foi realizada uma adubação nitrogenada após o primeiro corte na dosagem de 100 Kg de 
N/ha, utilizando como fonte o Sulfato de amônio (20,5% de N). A partir dos cortes determinou-se a produtividade de matéria verde e de 
matéria seca das gramíneas avaliadas.

Resultado
 No primeiro corte, realizado 60 dias após o plantio a Aveia preta comum apresentou produtividade de 3,82 toneladas de matéria verde 

por hectare e 0,96 tonelada de matéria seca por hectare. A Aveia branca IPR 126 apresentou produtividade de 2,56 toneladas de matéria 
verde por hectare e 0,56 tonelada de matéria seca por hectare. A Aveia preta IAPAR 61 apresentou produtividade de 4,56 toneladas de 
matéria verde por hectare e 0,84 tonelada de matéria seca por hectare.

No segundo corte, realizado 30 dias após o primeiro a Aveia preta comum apresentou produtividade de 3,38 toneladas de matéria verde 
por hectare e 0,84 tonelada de matéria seca por hectare. A Aveia branca IPR 126 apresentou produtividade de 3,59 toneladas de matéria 
verde por hectare e 0,67 tonelada de matéria seca por hectare. A Aveia preta IAPAR 61 apresentou produtividade de 2,93 toneladas de 
matéria verde por hectare e 0,61 tonelada de matéria seca por hectare.

Conclusão
 Conclusão: 

Conclui-se através deste ensaio, que ao utilizar genótipos de gramíneas na região de Arapongas ocorre uma superioridade da Aveia 
preta comum com relação Aveia branca e à aveia IAPAR 61 apenas no segundo corte.No primeiro corte a produtividade da aveia preta comum 
está muito próxima à aveia IAPAR 61.
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