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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de produção de forragem
de linhagens puras selecionadas de guandu. O experimento foi realizado na
Embrapa Cerrados, em Planaltina, DF, no período de dezembro de 2004 a
maio de 2006. Avaliaram-se a produção de matéria seca (MS) e os teores
de proteína bruta (PB) de 13 linhagens de guandu, obtidas pelo programa de
melhoramento da Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP, e mais a
cultivar Fava Larga, usada como testemunha. O delineamento experimental
utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro repetições. Os cortes foram
realizados em março e outubro de 2005 e fevereiro e maio de 2006. As
características avaliadas apresentaram diferenças entre linhagens
(P<0,05). As produções (soma de quatro cortes) de matéria seca total, de
folhas, de hastes finas, de folhas + hastes finas e de proteína bruta de
folhas variaram entre 14,6 e 18,7 t ha-1; 4,9 e 9,9 t ha-1; 4,4 e 6,6 t ha-1;
11,2 e 15,5 t ha-1; e 1,1 e 2,0 t ha-1, respectivamente. Os teores (média
de quatro cortes) de PB de folhas variaram entre 219 g kg-1 para linhagem
g123-99 e 192 g kg-1 para g3-94. As linhagens g168-99, g29m-94 e g3-94
destacaram-se para a maioria das características avaliadas.
Termos para indexação: Cerrados, leguminosa tropical, produção de
matéria seca, proteína bruta.
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Forage Potential of
Selected Pigeon-pea Pure
Lines

Abstract
The objective of this experiment was to evaluate the forage potential of
selected pigeon-pea pures lines. Evaluation was conducted at the Embrapa
Cerrados, Planaltina, DF, during December, 2004 to May, 2006. Thirteen
selected lines obtained by the pigeon-pea breeding program of the Embrapa
Pecuária Sudeste were evaluated, and cultivar Fava Larga was used as
control. The experimental design was a completely randomized block with
four replications. Evaluations were performed at March/2005 and October
/2005 and February/2006 and May/2006. The parameters showed
significant between lines (P<0.05). The yields (sum four cuts) varied from
14,6 and 18,7 t ha-1; 4,9 and 9,9 t ha-1; 4,4 and 6,6 t ha-1; 11,2 and 15,5 t
ha-1; and 1,1 and 2,0 t ha-1, respectively, for total dry matter, leaves,
stems thin, leaves and stems thin and crude protein. Crude protein (average
four cuts) ranged from 216 g kg-1 to g123-99 and 192 g kg-1 to g3-94.
Pigeon-pea lines g168-99, g29m-94 and g3-94 demonstrated superior
performance for most of the traits evaluated.
Index terms: Cerrados, crude protein, dry matter yield, tropical legume.
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Introdução
As pastagens, particularmente de gramíneas, constituem o principal
componente da dieta de ruminantes. Entretanto, a produção animal em
pastagens baseadas somente em gramíneas, notadamente em regiões com
período seco prolongado, é drasticamente reduzida. A consorciação de
gramíneas e leguminosas surgiu como uma alternativa para aumentar a
produção de carne e leite, particularmente no período seco do ano. A
introdução de leguminosa na pastagem promove a melhoria da
produtividade animal em relação à pastagem de gramínea exclusiva, pelo
aumento da qualidade e da quantidade da forragem em oferta, resultante
não só da participação da leguminosa na dieta do animal, mas também dos
efeitos indiretos relacionados com a fixação biológica de nitrogênio e sua
transferência para a gramínea acompanhante (LASCANO, 2002;
MARTINEZ et al., 2003).
Entre as leguminosas, o guandu tem-se mostrado uma planta bastante
promissora, pelo seu potencial como fonte de proteína, por apresentar
aceitabilidade razoável, em comparação a outras leguminosas, e por
desenvolver-se bem em solos pobres e ácidos (FAVORETO et al., 1995). A
grande resistência à seca e a tolerância à baixa fertilidade e acidez do solo
tornam possível sua utilização em situações em que outras leguminosas de
grão pouco ou nada produziriam (KHATOUNIAN, 1994). Trata-se de uma
planta de múltiplos usos, podendo ser empregada na alimentação animal
(pastejo direto, banco de proteína, feno, componente de mistura de
silagem e grãos); na alimentação humana (grãos secos ou verdes e
vagens); como adubo verde; como cultura intercalar com outras culturas
perenes (SEIFFER; THIAGO, 1983; TIAN et al., 2000; AGYARE et al.,
2002; RAO et al., 2002; BORKERT et al., 2003; RAO et al., 2003;
SNAPP et al., 2003; AHAMEFULE et al., 2006; SOUZA et al. 2007). Na
literatura, também há relatos de sua utilização como lenha, quebra-ventos
e planta medicinal.
O emprego do guandu na alimentação de ruminantes tem sido bastante
preconizado. Exceto as hastes já lenhosas, toda a parte aérea da planta
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pode ser utilizada. Os animais habituam-se rapidamente, e as respostas em
ganho de peso e produções de leite são tanto maiores quanto mais
deficiente em proteína for a alimentação anterior (KATOUNIAN, 1994).
Relatos sobre a produtividade e o valor nutritivo da forragem de guandu
foram feitos em diferentes pesquisas (FAVORETTO et al., 1995; RAO et
al., 2002; RAO et al., 2003; GODOY et al., 2005, FERNANDES et al.,
2006). Em virtude da variabilidade genética da espécie, ocorrem diferenças
quanto à produção e à qualidade da forragem aproveitável (folhas, flores,
vagens e ramos menores ou iguais a 6 mm de diâmetro) (FAVORETO et al.,
1995).
O presente trabalho teve por objetivo avaliar o potencial forrageiro de 13
linhagens puras de guandu no Cerrado do Distrito Federal.

Material e métodos
Este trabalho foi conduzido entre dezembro de 2004 e maio de 2006, em
Latossolo Vermelho, textura argilosa, na Embrapa Cerrados, no Município
de Planaltina, DF, localizado a 15º3530" de Latitude Sul, 47º 42 30" de
Longitude Oeste a 1.000 m de altitude. O solo da área experimental
apresentou, na camada de 0 cm a 20 cm, as seguintes características
químicas: pH em H2O = 4,9; MO = 24 g kg-1; P = 7,2 mg dm-3; K = 50,0
mg dm-3; Al = 0,5 cmolc dm-3; H + Al = 6,1 cmolc dm-3; Ca+Mg =
2, 6 cmolc dm-3.
O experimento foi implantado em 20 de dezembro de 2004, em um
delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições. Os
tratamentos consistiram de 13 linhagens puras de Cajanus cajan e a
cultivar Fava Larga (testemunha). Todos os materiais foram provenientes
da Embrapa Pecuária Sudeste. As parcelas foram constituídas por cinco
linhas de 5 m de comprimento, com 0,5 m de espaçamento entre linhas e
0,25 m entre plantas, com área útil de 6 m2. As sementes foram
semeadas, manualmente, em covas, sendo duas por cova. Aplicaram-se,
por ocasião da semeadura, 40 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato simples), em
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sulcos. A contagem das plântulas emergidas foi realizada 14 dias após a
semeadura. As plantas foram cortadas a 50 cm de altura da superfície do
solo, em março e outubro de 2005 e fevereiro e maio de 2006.
A produção de matéria seca foi estimada pelo corte das plantas da área útil
das parcelas. Amostras de folhas e hastes com diâmetro menor ou igual a
6 mm provenientes de seis planta da área útil foram, então, pesadas e
secas em estufas a 65 ºC. Nas amostras de folhas, foram determinados os
teores de proteína bruta, conforme metodologia proposta por Oliveira
(1981). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância utilizando
o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2000). Para a comparação das
médias foi utilizado o teste de Scott-Knott a 5 % de probabilidade.

Resultados e discussão
A Tabela 1 apresenta os dados de produção (t ha-1) das 13 linhagens e da
cultivar Fava Larga para um total de quatro cortes e de teores proteína bruta
(g kg-1) para uma média de quatro cortes. A análise de variância indicou que
houve diferença significativa (P<0,05) para as produções de matéria seca
total (Total), de folhas (F), de hastes finas (HF), de folhas + hastes finas (F +
HF) e de proteína bruta (PB) e teores de proteína bruta (PB).

Produção de matéria seca
As linhagens g29m-94, g3-94, g123-94 e g48-95 atingiram as mais altas
produções de MS total, quando comparadas com as demais linhagens, mas
foram semelhantes à cultivar Fava Larga. As produções de MS total
variaram de 14,6 t ha-1 a 18,7 t ha-1. Esses resultados foram superiores aos
encontrados por Fernandes et al. (2006), que observaram valores variando
de 6,1 a 12,8 t ha-1, avaliando 11 genótipos de guandu, nas mesmas
condições ambientais. O valor médio de produções de MS total,
considerando toda a coleção, foi de 16,7 t ha-1, similar à produção de 16 t
ha-1, relatada por Rao et al. (2002), mas superior ao valor de 12,6 t ha-1
observado por Rao et al. (2003). As linhagens g29m-94, g3-94 e g168-99
foram as mais produtivas com relação à produção de matéria seca de
folhas, com rendimento de 9,9 t ha-1, 9,2 t ha-1 e 8,7 t ha-1,
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respectivamente. Do ponto de vista da alimentação animal, esse fato é
desejável, por se tratar do componente mais ingerido pelo animal, pois
apresenta alto teor de proteína bruta. Os resultados de produções de MS
de folhas, em geral, são superiores aqueles obtidos por FERNANDES et al.
(2006). Em estudo realizado em diferentes municípios de São Paulo, Região
Sudeste do Brasil, Godoy et al. (2005) relataram valores semelhantes de
produções de MS de folhas para algumas linhagens de guandu.
Para a produção de MS de hastes finas e folhas + hastes finas, as
linhagens g168-99, g123-99 e g48-95 foram semelhantes, porém mais
produtivas que a cultivar Fava Larga e demais linhagens. As linhagens g5995 e g119-99 não diferiram entre si, porém produziram mais que a cultivar
Fava Larga e demais linhagens, no que diz respeito à produção de MS de
hastes finas. As linhagens g29m-94 e g3-94 foram similares, mas
superaram a cultivar Fava Larga e as outras linhagens, no que diz respeito
à produção de MS de folhas + hastes finas. Os valores alcançados para
hastes finas variaram entre 4,4 a 6,6 t ha-1. Tais valores estão próximos
dos resultados citados por Fernandes et al. (2006), que observaram entre
4,1 e 7,6 t ha-1 para alguns genótipos avaliados.

Produção e teor de proteína bruta de folhas
Observa-se que as produções de proteína bruta, considerando a soma dos
quatro cortes, variaram entre 1,1 e 2,0. A linhagen g29m-94 apresentou a
maior produção de PB, produzindo 2,0 t ha-1, superando a cultivar Fava
Larga e as demais linhagens. Tal valor está próximo do resultado citado por
Almeida e Seiffert (1987), que observaram 2,38 t ha-1 de proteína bruta
em uma variedade de guandu. A menor produção de PB foi observada para
a linhagem g119-99, com 1,3 t ha-1. As linhagens g59-95, g-123-99, g16797 e g146-94 apresentaram maiores teores de PB do que a cultivar Fava
Larga e as outras linhagens. Os teores de PB variaram entre 194 e 226 g
kg-1 de MS. Tais valores são semelhantes aos resultados citados por
Fernandes et al. (2006), que observaram valores de PB variando de 180 a
214 g kg-1 de MS. Godoy et al. (2005) também encontraram valores
semelhantes para algumas linhagens.

Tabela 1 Produção de matéria seca total (Total), de folhas (F), de hastes finas (HF), de folhas + hastes finas
(F+HF) e de proteína bruta (PB) e teor de proteína bruta (PB).
Genotipo

Total(1)
t ha-1
18,1
16,6
18,7
17,9
15,0
14,6
18,3
16,4
16,2
17,5
18,1
16,1
15,3
15,6

Média
CV (%)

16,7
10,7

a
b
a
a
b
b
a
b
b
a
a
b
b
b

8,7
7,8
9,9
9,2
8,1
4,9
8,1
6,0
7,7
7,9
7,7
7,1
6,5
7,3
7,6
7,8

HF(1)
t ha-1
b
c
a
b
c
e
c
d
c
c
c
c
d
c

6,6
4,4
5,7
5,4
4,4
6,3
5,4
6,4
5,4
6,4
6,6
5,0
5,8
5,6
5,7
15,8

F+HF(1)
t ha-1
a
b
b
b
b
a
b
a
b
a
a
b
a
b

15,3
12,2
15,5
14,6
12,5
11,2
13,5
12,4
13,1
14,4
14,3
12,1
12,4
12,9
13,3
10,4

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (P>0,05).
1
Total de quatro cortes.
2
Média de quatro cortes.

PB(1)
t ha-1
a
b
a
a
b
b
b
b
b
a
a
b
b
b

1,8
1,7
2,0
1,8
1,7
1,1
1,7
1,3
1,6
1,8
1,6
1,5
1,5
1,6
1,6
8,7

PB(2)
g kg-1
b
b
a
b
b
d
b
d
b
b
b
c
c
b

205
214
202
194
209
222
210
210
208
225
212
212
225
226
212
3,2

b
b
c
c
b
a
b
b
b
a
b
b
a
a
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g168-99
g9m-97
g29m-94
g3-94
g10-94
g59-95
Fava Larga
g119-99
g121-99
g123-99
g48-95
g1m-95
g167-97
g146-94

F(1)
t ha-1
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Conclusão
As linhagens mais promissoras para a produção de forragem nas condições
do Distrito Federal foram g168-99, g29m-94 e g3-94.
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