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RESUMO 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a produção de biomassa e as características 

morfogênicas e estruturais em genótipos de Panicum maximum em função do fornecimento 

de fósforo. Foram avaliados uma cultivar de Panicum maximum (Mombaça) e os genótipos 

(B55 e K192) em um delineamento experimental inteiramente casualizado, num esquema 

fatorial 3x2 e quatro repetições. Foram avaliadas a produção de massa seca total, de folha, 

colmo e material morto e a produção de raiz. Dois perfilhos em cada vaso foram marcados 

para a estimativa do fluxo de tecidos. Houve interação entre fatores (genótipo e fósforo) 

para característica taxa de alongamento foliar. Para as variáveis de produção o fósforo teve 

influência sobre a massa seca de folha, massa seca de colmo, massa seca de material morto, 

massa seca total, massa seca de raiz, e relação parte aérea raiz. A adubação fosfatada 

aumenta sobremaneira a produção de forragem dos capins Mombaça, B55 e K192 e altera 

o fluxo de tecidos dessas plantas. 

Palavras chaves:, adubação fosfatada, capim mombaça, fluxo de tecidos, genótipos 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to evaluate the biomass production and as morphogenic and 

photogenic characteristics of Panicum maximum as a function of the phosphorus supply. 

We selected a cv. Of Panicum maximum and the genotypes (B55 and K192) in a 

completely randomized experimental design, in a 3x2 factorial scheme and four replicates. 

The production of total dry mass, leaf, stem and dead material and root production were 

evaluated. Two profiles in each vessel were labeled for tissue flow estimation. There was 

interaction between factors (genotype and phosphorus) for the leaf elongation rate function. 

To cushion the mortality of a dry mass, a dry mass of the neck, a dry mass of dry mass, a 

total dry mass, dry root mass, and a dry root aerial part. Phosphate fertilization increases 

the forage production of the Mombaça, B55 and K192 feet and alters the blood flow of 

these plants. 

 

Key words: phosphate fertilization, mombaça grass, tissue flow, genotypes 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui o maior rebanho comercial bovino do mundo, sobre pastagens 

nativas ou cultivadas, chegando a pouco mais de 158 milhões de hectares (IBGE, 2017). 

Todavia, apesar de apresentar grande potencial produtivo devido à disponibilidade de área 

e características das espécies forrageiras, os resultados econômicos obtidos pela maioria 

dos pecuaristas brasileiros são bastante inferiores aos níveis de produção possíveis de 

serem obtidos (Vitor et al., 2009). 

Neste contexto, estima-se que cerca de 20% das pastagens cultivadas no território 

brasileiro são degradadas ou estão em processo de degradação. Os motivos estão 

relacionados à baixa fertilidade natural dos solos brasileiros (Junqueira et al., 2015), 

assim como o manejo incorreto dos solos, que também pode acentuar a deficiência de 

nutrientes (Benício et al., 2011).  

Para Lima et al. (2007), independente da espécie forrageira cultivada, a baixa 

disponibilidade de fósforo nos solos tropicais brasileiros limita a produção de forragem. 

Logo, a disponibilidade de fósforo para as plantas forrageiras torna-se essencial, uma vez 

que desempenha importante papel no perfilhamento das gramíneas, produção de 

forragem, e no caso de déficit, retardamento no desenvolvimento das gramíneas 

forrageiras (Rossi & Monteiro, 1999). 

Considerando-se o alto custo unitário dos fertilizantes fosfatados e sua 

importância na composição dos custos de produção dos sistemas pecuários, torna-se 

imprescindível selecionar materiais genéticos adaptados a condições de baixa fertilidade 

do solo para que se possa melhorar o aproveitamento de fertilizantes aplicados, 

promovendo maior produção em solos de baixa fertilidade natural (Fernandes, 2002). 
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Dentre as várias espécies de plantas forrageiras existentes, há numerosas 

evidências de variações entre e dentre espécies quanto ao uso e acúmulo de fósforo (Rao, 

1996). Essas diferenças genotípicas ajudam a explicar a adaptação de espécies e cultivares 

às diversas condições de estresse ambiental e formam a base genética para programas de 

melhoramento. 

Nesse sentido, esse trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar a produção 

de biomassa e as características morfogênicas e estruturais em função do fornecimento 

de fósforo em diferentes genótipos de Panicum maximum. 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1Panicum maximum 

Panicum maximum pertence à família Poaceae, subfamília Panicoideae e tribo 

Paniceae. Dentre as plantas forrageiras propagadas por sementes presentes e disponíveis 

no mercado, a espécie Panicum maximum sempre esteve em destaque no Brasil por ser 

altamente produtiva, de ótima qualidade (Faria et al., 2015), aceitabilidade pelos animais 

(Mochel Filho, 2016) e adaptada a várias regiões do país (Vilela, 2009). 

A cultivar Mombaça é uma gramínea forrageira utilizada para a formação de 

pastagens em regiões tropicais do Brasil e outros países da América e África. É originário 

da África (Parsons, 1972) e no Brasil, é pesquisada desde 1982 e após um longo trabalho 

de seleção, foi lançada comercialmente em 1993, pelo Centro Nacional de Pesquisa de 

Gado de Corte (CNPGC) da EMBRAPA. Possui elevada porcentagem de folhas, e 

segundo Sales & Valentim (2002), produz aproximadamente 33 toneladas de massa seca 

foliar/ha/ano com cerca de 13,4% de proteína. Por outro lado, apesar de ser considerada 
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uma das forrageiras tropicais mais produtivas, em situações de baixa fertilidade, sua 

produção é reduzida (Costa et. al, 2012). 

Portanto, através de uma ação conjunta de centros de pesquisas e melhoramento 

genético, cultivares e genótipos são lançados constantemente com o propósito de 

encontrar plantas forrageiras mais adaptadas, mais competitivas, mais resistentes a pragas 

e doenças e menos exigentes em fertilidade de solo para cada sistema, como é o caso dos 

novos estudos com os genótipos B55 e K192 apresentados neste trabalho.  

2.2 Melhoramento genético de Panicum maximum 

Os pastos naturais e cultivados compõem a base de sustentação da atividade 

pecuária nos trópicos, por ser considerado o constituinte menos dispendioso da 

alimentação dos animais ruminantes (Dias-Filho, 2016).  No entanto, a estacionalidade 

de produção das plantas forrageiras constitui uma das principais hipóteses de insucesso 

de grande parte das explorações pecuárias baseadas no uso de pastagens. Sendo assim, 

através do avanço de trabalhos conferido ao melhoramento genético de plantas 

forrageiras, é possível o lançamento de cultivares que transformam o cenário pecuário 

brasileiro, que terá como efeito a intensificação dos sistemas de produção.  

No Brasil, P. maximum é uma das gramíneas forrageiras mais utilizadas em 

sistema de produção animal, entretanto, existem poucos genótipos comercializados, uma 

vez que essas plantas forrageiras são apomíticas, o que ocasiona consequentemente em 

uma menor variabilidade genética e impede o progresso com os estudos de novas 

cultivares (Gomes et. al 2011). Além disso, há uma falta generalizada de equipes de 

melhoristas de forrageiras nos trópicos e uma grande ausência do melhoramento de 

forrageiras nas grades de cursos das universidades brasileiras, o que resulta em lentos 

progressos no desenvolvimento de novos cultivares. Outras limitações são encontradas 
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como codependência de seleção de cultivares a partir de coleções de banco de 

germoplasma coletados na África. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) desenvolve um 

programa de melhoramento genético da espécie que tem como propósito lançar cultivares 

promissoras no mercado. Entretanto, considerando-se a dimensão continental do Brasil e 

a necessidade de intensificação dos sistemas de produção, a procura por forrageiras mais 

produtivas, competitivas, de fácil propagação e adaptadas as diversas regiões do país, está 

cada vez maior. Assim, o melhoramento genético de P. maximum tem grande potencial 

para envolver e suprir esta demanda 

No caso do melhoramento de forrageiras os objetivos são semelhantes aos das 

grandes culturas, como o aumento da produtividade e da qualidade, a resistência a pragas 

e doenças, a produção de sementes de boa qualidade, o uso eficiente de fertilizantes e a 

adaptação a estresses edáficos e climáticos (Valle et al., 2008). Porém, forrageiras têm, o 

adicional da utilização animal, uma vez que seu valor é mensurado quan  do convertido 

em proteína e produtos animais de alto valor agregado, como carne, leite, couro e peles, 

portanto, de avaliação indireta. 

2.3 Fertilidade dos solos brasileiros e o fósforo 

Os solos brasileiros de forma geral apresentam baixa disponibilidade de fósforo, 

sendo necessária a inclusão deste nutriente nas adubações para a obtenção de 

produtividades satisfatórias das pastagens (Faria et al., 2015). Segundo Lobato et al. 

(1994), um dos maiores problemas para o estabelecimento e a manutenção de pastagens 

nos solos brasileiros é o baixo nível de fósforo disponível aliada à alta capacidade de 

adsorção desses solos em consequência de sua acidez e teores elevados de óxidos de ferro 

e alumínio.  
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Muitas vezes a falta do conhecimento e ou a ausência de programas de adubação 

é tido como uma das principais causas de degradação da fertilidade natural dos solos, pois 

mesmo que a produtividade seja satisfatória nos anos iniciais, com o passar do tempo 

observa-se um desgaste natural do solo utilizado (Junqueira, 2015). Isso faz com que 

muitas vezes a planta forrageira maior exigência em fertilidade do solo seja substituída 

pelas de menor exigência à medida que se observa queda na produção, quando o 

procedimento correto seria a reposição dos nutrientes, seguida do manejo da pastagem 

para evitar degradação da área cultivada.  

Nesse contexto, a deficiência de fósforo causa distúrbios severos ao metabolismo 

e desenvolvimento das plantas, tais como crescimento lento, pouco perfilhamento e pouco 

desenvolvimento do sistema radicular, comprometendo a produtividade de plantas 

forrageiras (Werner, 1986). Do mesmo modo, a deficiência de fósforo no solo limita o 

desenvolvimento radicular, taxa de crescimento inicial, perfilhamento e o 

estabelecimento das pastagens, restringindo sua capacidade produtiva, resultando em 

baixa produtividade e capacidade de suporte animal (Duarte et al., 2016).  

Apesar de ser um dos nutrientes requerido em menor quantidade pelas plantas, no 

entanto sua demanda nos solos brasileiros é em maior quantidade (t ha-1) devido a sua 

carência generalizada (Raij,1991). Sendo assim, a presença de P (adubação fosfatada) é 

considerada de vital importância para o estabelecimento de pastagens (Correa & Haag, 

1993). 

Diante de sua importância, para o Panicum maximum a adubação fosfatada 

aumenta de forma satisfatória o seu valor nutritivo (Pates et al., 2008), e segundo Vilela 

(2017) com relação à acidez e à fertilidade do solo o Panicum maximum cv. Mombaça é 
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tão exigente quanto às outras cultivares do gênero, no entanto apresenta maior eficiência 

na utilização do fósforo. 

3 MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal de 

São João del-Rei, São João del-Rei/MG. Foram avaliados genótipos de Panicum 

maximum em vasos com capacidade para 5,8 dm3 de volume e orifícios para dreno do 

excesso de água. Utilizou-se amostra de solo que foi coletado no município de São João 

del-Rei que, depois de secada e peneirada, foi submetido a análise química e apresentou 

os resultados apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1:  Características químicas do solo coletadas na camada de 0-20 cm . 

Característica Química Resultados 
  

pH(H2O) 5,42 

P (mg.dm-3) 1,8 

K (mg.dm-3) 26,0 

Ca (cmolC.dm-3) 0,58 

Mg (cmolC.dm-3) 0,07 

Al (cmolC.dm-3) 0,15 

H + Al (cmolC.dm-3) 1,83 

M.O. (dag.kg) 2,11 

C.O (dag.kg) 1,22 

P – rem (mg.L) 10,3 

S.B (cmolC.dm-3) 0,72 

t (cmolC.dm-3) 0,87 

T (cmolC.dm-3) 2,55 

V% 28,2 

m% 17,2 

pH= potencial hidrogênico; P=fósforo; K= Potássio; Ca=Cálcio; Mg= Magnésio; Al= Alumínio H + Al= 

hidrogênio + Alumínio; MO= Matéria Orgânica; C.O= monóxido de carbono; P-rem= fósforo 

remanescente; SB= Soma de bases trocáveis; t= Capacidade de Toca de Cátions efetiva; T= Capacidade de troca 

de cátions a pH 7,0; V%= saturação por bases; m%= Percentagem de saturação por Alumínio 
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Diariamente foram medidas as temperaturas máxima e mínima dentro da casa 

vegetação, sendo as médias de 37,46 °C e 16,75 °C, respectivamente. A correção de 

acidez do solo foi feita com 60 dias de antecedência a semeadura e foi executada 

adotando-se o mesmo procedimento para todos os vasos. Foram aplicados 15g de calcário 

por vaso, que foi incubado no solo por 60 dias e 3g de superfosfato simples (equivalente 

a 110 kg.ha-1 de P2O5, somente nos vasos dos tratamentos presença de fósforo) no dia da 

semeadura. A semeadura foi feita diretamente nos vasos. Após o estabelecimento foi feito 

desbaste deixando-se as três plantas mais vigorosas em cada vaso. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em um 

esquema fatorial 2x3, com quatro repetições. As fontes de variação foram a adubação 

(com e sem P) e os genótipos de Panicum maximum, sendo uma variedade comercial 

(Mombaça) e dois acessos do Banco de Germoplasma do Centro Nacional de Pesquisa 

da Embrapa (CNPGC/Embrapa), identificados como genótipos B55 e K192.Trinta dias 

após a semeadura as plantas foram adubadas com 1 g de sulfato de amônio por vaso 

(equivalente a 150 kg de N.ha-1, parcelados em 3 aplicações, a cada 21 dias) e potássio 

(0,2 g de cloreto de potássio por vaso).  

Após 48 dias de cultivo, as plantas foram cortadas a 10 cm de altura do solo e 

submetidas a três cortes a cada 28 dias. No último corte foram coletadas parte aérea e 

raiz. A parte aérea da planta, em todos os cortes, foi estratificada em lâmina, colmo + 

bainha e material morto. Todas as amostras foram levadas para estufa de ventilação 

forçada a 55°C por 72h. A partir daí, foram estimados produção de MS total, de folha, 

colmo, material morto e raiz, bem como relação lâmina:colmo e parte aérea:raiz.  

Foram identificados dois perfilhos por vaso, sendo um perfilho em cada planta 

através de anéis coloridos. A escolha dos perfilhos foi feita baseando-se na distribuição 

no vaso, vigor e tamanho. Os perfilhos identificados foram mensurados quanto as 
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características morfogênicas três vezes por semana durante o período de rebrotação. As 

medidas de comprimento foram efetuadas com régua milimetrada, e através dos dados 

estimaram:  

✓ comprimento do pseudocolmo;  

✓ comprimento da lâmina foliar expandida;  

✓ comprimento da lâmina foliar em expansão;  

Foram calculadas:  

✓ taxa de aparecimento foliar;  

✓ taxa de alongamento de colmo; 

✓ duração de vida da folha; 

✓ filocrono; 

✓ taxa de expansão de folhas;  

✓ número de perfilhos;  

✓ número de folhas verdes. 

Antes de cada corte mediu-se a altura das plantas e contou-se o número de perfilhos 

em cada vaso.  

Os dados foram submetidos à análise de variância e a comparação das médias foi 

realizada pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Em caso de interação 

houve desdobramento dos fatores. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se diferença devida ao efeito de adubação fosfatada para a maioria das 

variáveis, salvo Duração de vida das folhas, RLC e Relação parte aérea:raiz (Tabela 2). 

Quanto ao efeito de genótipo, somente as variáveis Taxa de alongamento foliar, 

Filocrono, Taxa de aparecimento foliar, Número de perfilhos, Duração de vida da folha, 
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e Relação parte aérea:raiz, apresentaram diferença (Tabela 2). Observou-se interação 

entre genótipo x adubação somente para taxa de alongamento foliar (Tabela 2). 

Tabela 2: Significância para os efeitos de cultivar de Panicum maximum (Mombaça, 

K195 e B55) e doses de fósforo (ausência ou presença), interação entre os fatores 

e coeficiente de variação (CV) para características morfogênicas e de produção 

Característica   Genótipo Fósforo 

Genótipo 

+Fósforo        CV(% )           

Taxa de alongamento de colmo  0,8872 0,0001 0,2372         36,71870       

Taxa de alongamento foliar  <0,0001 <0,0001 0,0328         19,82216       

Filocrono 0,0124 <0,0001 0,6281          11,11142       

Taxa de aparecimento foliar  0,0043 <0,0001 0,1663          10,86318       

Número de folhas vivas por perfilho  0,2559 0,0001 0,7421          16,12643       

Número de perfilhos 0,0049 <,0001 0,3111          13,52366       

Duração de vida da folha  0,0105 0,9489 0,8864          17,37338       

Massa seca de folha  0,0972 <,0001 0,2676          23,86897       

Massa seca de colmo  0,1690 <,0001 0,4834          31,17957       

Massa seca de material morto  0,0902 <,0001 0,0633          36,46890       

Massa seca total  0,0502 <,0001 0,4043          21,17095       

Relação colmo 0,4112 0,6922 0,0865          26,24450       

Massa seca de raiz  0,1295 <,0001 0,2216          32,25223       

Relação parte aérea:raiz 0,0060 0,9744 0,2552          41,24243       

Massa seca parte aere:raiz 0,2238 <,0001 0,3401          17,93142       

 

Dentre os genótipos de P. maximum avaliados, a cultivar mombaça apresentou 

maiores Taxas de alongamento e aparecimento de folhas diferindo dos demais genótipos, 

o que culminou em menor Filocrono (Tabela 3), que é definido como o tempo necessário 

para o aparecimento de folhas sucessivas em um colmo (Wilhelm & McMaster, 1995). 

Isto pode ser explicado pelo fato do capim-mombaça possuir elevado potencial produtivo, 

compondo-se de tecidos considerados de alta digestibilidade, como as folhas, o que 
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atribui à planta um potencial rendimento em relação ao acúmulo de biomassa. Logo, 

espera-se de fato que plantas com essa característica apresentem menor intervalo para o 

aparecimento de duas folhas consecutivas. 

Tabela 3. Características morfogênicas e estruturais em cultivares de Panicum maximum 

(B55, k192, Mombaça) 

Características 
 

Genótipo 
 

 
B55 K192 Mombaça 

Filocrono (dias) 8,10a 7,45ab 6,71b 

Taxa de aparecimento foliar (cm/dia) 0,13b 0,14ab 0,15a 

Número de perfilhos 26,04a 20,37b 21,90b 

Duração de vida da folha (dias) 38,77a 30,38b 30,04b 

 

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  

 

Para as características Número de perfilhos, e Duração de vida da folha, o 

genótipo B55 diferiu significativamente da cultivar Mombaça e do genótipo K192 

(Tabela 3). Esse fato pode ser explicado por essas características apresentarem fortes 

influências genéticas, que destina à planta um maior desempenho produtivo. Segundo 

Lemaire (1997), a duração de vida das folhas é um fator determinante para o crescimento 

e produção de biomassa das plantas, visto que estabelecem o número máximo de folhas 

vivas por perfilho. Portanto, essa característica indica o potencial rendimento da planta 

forrageira devido às diferenças inerentes a cada espécie e cultivar. 

Foi observado efeito (P<0,05) da interação genótipo x fósforo sobre a taxa de 

alongamento foliar. O capim-mombaça diferiu significativamente do genótipo B55 e 

K192 tanto na presença de fósforo quanto na ausência (Tabela XxX), indicando melhor 

desempenho para essa característica. No entanto, os genótipos B55 e K192 não diferem 

significamente na ausência ou presença de fósforo.  
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Tabela 4: Taxa de alongamento foliar de Panicum maximum em presença e ausência de 

fósforo 

 
Ausência P 100kg P 

B55 0,68 bB 1,42 aB 

k192 0,72 bB 1,49 aB 

Mombaça 1,06 bA 2, 46 aA 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si no teste 

de Tukey a 5% de probabilidade 

 

A taxa de alongamento foliar pode ser um bom estimador do rendimento 

forrageiro, uma vez que parece ser a característica morfogênica que mais se correlaciona 

diretamente com a massa seca da forragem (HORST et al., 1978). Portanto, as maiores 

taxas de aparecimento foliar corresponderam ao genótipo Mombaça quando submetido a 

adubação fosfatadas, demonstra a importância do incremento da adubação fosfatada para 

a forrageira estudada. 

Na Tabela 5 observa-se o efeito da adubação fosfata nas características 

morfogênicas e estruturais das cultivares de P. maximum avaliadas. Pode-se observar 

influência do fósforo (Tabela 5) para todas as características. Oliveira (2017) também 

observou efeito da adubação fosfatada nas características morfogênicas de cultivares de 

P. maxium. O autor relata aumento na Taxa de alongamento de colmo, folha e 

aparecimento foliar de 28%, 74,6%, 91,67% , respectivamente para plantas adubadas com 

fósforo em relação aquelas que não receberam adubação. 
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Tabela 5: Características morfogênicas e estruturais em cultivares de Panicum maximum 

com e sem a adubação fosfatada 

Características Ausência 100kg P 

Taxa de alongamento de colmo (cm/dia) 0,16b 0,34ª 

Taxa de aparecimento de folhas (folhas/dia) 0,12b 0,16ª 

Filocrono 8,52b 6,32ª 

Taxa de alongamento foliar (cm/dia) 0,83b 1,79ª 

Número de Folhas vivas  3,85b 5,29ª 

Número de perfilhos 16,60b 28,94ª 

 

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  

 

A adubação fosfatada influenciou a taxa de alongamento de colmo que apresentou 

valores que variaram de 0.16 a 0.34cm/dia, respectivamente, sem e com adubação 

fosfatada (Tabela 5). A adição de fósforo promoveu significativo aumento de (112,5%) 

de taxa de alongamento de colmo, que confere as plantas alturas mais elevadas. Logo, 

podemos observar que a fonte de fósforo pode influenciar de forma indesejada na 

estrutura morfológica da planta, posto que, o alongamento de colmo quando 

acompanhado da baixa produtividade das folhas relaciona-se com ineficiência produtiva, 

afinal, o colmo é a parte mais fibrosa e menos digestível da planta. 

A variável Filocrono apresentou resposta significativa (P<0,005) na presença do 

fósforo. Nota-se que o desempenho dessa característica sofreu influência negativa da 

adubação fosfatada, apontando estimativas de 8,52 a 6,32 dias supridos sem fósforo e 

com fósforo respectivamente (Tabela 5). Tal resultado confere um indicativo de maior 

produção da forrageira, uma vez que, menor valor do filocrono confere o menor intervalo 

em dias entre o surgimento de duas folhas consecutivas. De acordo com o exposto, a 
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presença de folhas novas significa o mesmo que renovação da pastagem, ou seja, uma 

maior taxa de rebrotação das plantas forrageira.  

Observa-se o aumento na taxa de alongamento da folha de 0.83 para 1.79 cm/dia 

apontando o efeito do fósforo nessa variável (Tabela 5). Estes resultados evidenciam que 

em condições favoráveis a divisão celular é privilegiada. Segundo Freitas (2018), as 

folhas são componentes morfológicos que possui o maior valor nutricional da planta, 

sendo este um indicativo de valor nutritivo na forragem. Desse mesmo modo, aumentar 

a taxa de alongamento de folha significa o mesmo que aumentar a produção e qualidade 

da matéria seca das plantas forrageiras.  

Nota-se que o número de folhas vivas apresentou aumento de 3,85 dias a 5,29 dias 

sem e com adubação fosfatada, respectivamente (Tabela 4). Essa variável mede a 

distância do fluxo de tecido de plantas (SILVA, 2017). O aumento da variável taxa de 

aparecimento foliar geralmente resulta em maior número de folhas por perfilho, no 

entanto, o número de folhas por perfilho é um fenômeno pré-determinado geneticamente. 

Para a variável número de perfilhos, foi possível verificar, que o incremento de 

adubação apresentou aumento de 74,34% no perfilhamento das plantas avaliadas (Tabela 

5). O perfilhamento é importante para a restauração da área foliar após desfolhação, que 

está relacionada à estabilidade das plantas na área, persistência e adaptação da planta 

forrageira. Segundo Lemaire et al., (2011) essa variável apresenta comportamentos 

expressivos de maior ou menor produção, dependendo das condições ambientais e 

práticas de manejo adotadas. Nesse sentido, observa-se que o efeito adubação fosfatada 

influencia positivamente no desempenho produtivo dos perfilhos proporcionando ganhos 

muito expressivos. 
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No trabalho de Mesquita et al. (2010), todas as doses de fósforo estudadas 

elevaram em pelo menos  23,72% o número de perfilhos da cultivar  Mombaça, e em pelo 

menos 28,46% para o capim-tanzânia. Como o perfilhamento assegura a perenidade das 

pastagens, e contribui com o incremento de forragem, a adição de adubação fosfatada nos 

solos brasileiros faz-se necessária. 

Espécies ou cultivares com alta velocidade de surgimento de folhas possuem 

numerosos perfilhos (Lemaire, 1991). No entanto, a capacidade de perfilhamento de uma 

planta é uma característica estrutural determinante da capacidade das plantas forrageiras 

de alterar a sua fisiologia de acordo com as condições ambientais oferecidas, através da 

inferência de fatores nutricionais, e de manejo sobre as características morfogênicas 

(Garcez et al., 2002).Sendo assim, o número de perfilhos de uma planta forrageira pode 

variar quando a mesma localizar-se em solos com presença ou ausência de fósforo.  Logo, 

as diferenças entre genótipos são esperadas. 

Para a variável relação parte aérea raiz nota-se que a cultivar Mombaça apresentou 

maior desempenho quando comparado aos demais genótipos (Tabela 6) independente da 

presença ou ausência de fósforo. Observa-se que o aumento em massa de raiz proporciona 

uma melhor consolidação do sistema radicular, com maior capacidade de respostas em 

termos de absorção de nutrientes, resultado de um maior volume de solo ocupado pelas 

raízes. Resultados semelhantes foram encontrados por Lopes et. al (2011) ao trabalhar 

com nitrogênio. O incremento da relação parte aérea/raiz demonstra a importância da 

adubação fosfatada para parte aérea e sistema radicular das plantas forrageiras, o que 

confere um ganho superior em produtividade.  
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Tabela 6. Relação parte aérea: raiz de Panicum maximum em presença e ausência de 

fósforo 

Característica 
 

Genótipo 
 

 
B55 K192 Mombaça 

Relação parte aérea:raiz 0.65b 0.63b 1.18ª 

 

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  

 

Para características de produção, o incremento da adubação fosfatada 

independente do genótipo, teve influência sobre a Massa seca de folha, Massa seca de 

colmo, Massa seca de material morto, Massa seca total, Massa seca de raiz, e Matéria 

seca parte aérea (Tabela 7).  

Tabela 7: Características de produção em cultivares de Panicum maximum submetidas   

                ou não a adubação fosfatada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  

 

Observou-se um incremento de 188,56% na massa seca de folha das plantas 

adubadas com relação às não adubadas (Tabela 7). Oliveira et al. (2012), estudando doses 

crescentes de fósforo combinadas com silício também observaram aumento na produção 

de MS de folhas com o aumento das doses de fósforo. Isso se deve ao fato de que o fósforo 

é um item básico para o crescimento e reprodução das plantas, uma vez que a ausência 

desse elemento compromete o potencial produtivo de uma planta forrageira (Marschner, 

Características Ausência P 100kg P 

Matéria seca de folha (g/vaso) 4.46b 12.87ª 

Matéria seca de colmo (g/vaso) 1.45b 4.01ª 

Matéria seca de material morto (g/vaso) 0.22b 4.59ª 

Matéria seca total (g/vaso) 6.24b 21.47ª 

Matéria seca parte aérea (g/vaso) 15.60b 49.93ª 

Matéria seca de raiz (g/vaso) 9.35b 28.46ª 
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1995). Esse fato evidencia a importância da aplicação fósforo no solo para o 

estabelecimento das gramíneas estudadas.  

A adubação fosfatada promoveu a variável de produção Matéria seca de colmo 

um incremento de 176,55% na presença de fósforo. Esse aumento significativo na 

produção de matéria seca de colmo em função do aumento da disponibilidade de fósforo 

para a planta também foi observado por Ferreira et al, (2009), ao estudar Panicum 

maximum cv. “Mombaça” submetido a níveis crescentes de fósforo.  

Para variável Matéria seca de material morto apresentou aumento de 0,22 g/vaso 

para 4,59 g/vaso sem e com adubação fosfatada, respectivamente (Tabela 7). Isso se deve 

ao fato de que o fósforo acelera o crescimento da planta e consequentemente acelera o 

crescimento de material morto. 

Conforme observa-se na Tabela 7, houve diferença significativa para a variável 

produção de matéria seca total no qual se observou aumento de 15.23 g/vaso (P<0,05) 

nas plantas adubadas com fósforo. É importante que grande parte dessa variável seja 

representada pelas folhas, já que estas são as responsáveis pelo melhor valor nutritivo das 

forrageiras. 

A característica que apresentou maior produção de massa foi o Matéria seca parte 

aérea, no qual se observou aumento de 200,06% de produção das plantas adubadas com 

fósforo em relação às não adubadas.  Esse resultado indica a importância do fósforo para 

as plantas forrageira estudadas, uma vez que a ausência deste elemento contribui para a 

menor produção de massa seca devido ao fato dos capins do gênero Panicum serem 

considerados exigentes em fósforo. Esses resultados estão de acordo com aos encontrados 

por Ferreira et al. (2009) e Rose & Monteiro (1999) quando avaliadas as plantas 

forrageiras submetidas a níveis crescentes de fósforo. 
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Observa-se que para a variável massa de raiz, a adubação fosfatada promoveu um 

incremento de 19.11g/vaso. Segundo os autores Barreto & Fernandes (2002) raízes com 

uma estrutura mais desenvolvida apresentarão maior contato com os nutrientes 

disponíveis no solo. Sendo assim, as gramíneas que apresentam maiores raízes são 

favorecidas, promovendo uma maior absorção de fósforo e dos demais nutrientes nele 

presente. Do mesmo modo, segundo o autor Santos et. (2002), o incremento de fósforo 

nos solos influência de forma indireta em um maior desenvolvimento e produtividade das 

plantas, uma vez que o transporte de nutrientes do solo para a planta por via raiz. 

 

5. CONCLUSÃO  

Os genótipos de Panicum maximum Mombaça, B55 e K192 são responsivas a 

adubação fosfatada no que tange a produção de forragem a as características 

morfogênicas.  

 A adubação fosfatada exerce influência positiva sobre as principais variáveis 

estudadas, sendo elas determinantes para um maior desempenho e produtividade das 

plantas forrageiras. A ausência ou baixa disponibilidade de fósforo limita o 

desenvolvimento dos genótipos Panicum maximum. 
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