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implantação de pastagens hibernais, em áreas de lavouras de verão, tem se mostrado uma ótima
alternativa  nos  sistemas de  integração lavoura  pecuária.  O trigo  de  duplo  propósito  pode ser
utilizado para pastejo, por proporcionar forragem de qualidade, além de ser usado na tradicional
produção de grãos. A forragem produzida tem excelente qualidade e produtividade, contudo, cabe
avaliar se a tecnologia de duplo propósito apresenta vantagens também ao produtor de sementes. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de sementes de trigo duplo propósito submetidos
a regimes de cortes. O experimento foi desenvolvido na Embrapa Pecuária Sul em Bagé-RS, onde
foram avaliados duas linhagens promissoras e duas cultivares testemunhas (BRS-Tarumã e BRS-277)
de trigo, plantadas em parcelas de 6 linhas com espaçamento de 17cm e 5m de comprimento sob
delineamento experimental parcelas sub divididas em blocos ao acaso e 3 repetições. Nas parcelas
foram comparados os efeitos dos genótipos e nas sub-parcelas de três regimes de corte: sem corte; 1
e 2 cortes. Os cortes foram realizados a 10cm acima do nível do solo sempre que as plantas atingiam
cerca de 30cm de altura.  Foram analisadas a produção de sementes (Kg ha-1)  corrigida para
umidade de 13% e ciclo dos genótipos (dias). Os resultados indicam que o ciclo das linhagens
avaliadas foi, em geral, mais curto que das testemunhas, porém destaca-se que o efeito de um corte
não modificou significativamente o ciclo de nenhum genótipo enquanto a realização de dois cortes
estendeu  o  ciclo  principalmente  das  testemunhas  (tardias).  Quanto  a  produção  de  sementes
verificou-se que as testemunhas são mais produtivas e que a realização de um corte diminui muito
pouco a produtividade de sementes. Já a realização de dois cortes ocasiona uma diminuição muito
acentuada na produção de sementes, principalmente nos genótipos mais tardios.
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