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/' Para avaliar o potencial de produção de matéria seca de for-
ragem de genótipos de aveia forrageira, em diferentes condições
edafoclimáticas, foi instalado um experimento na Embrapa Pe-
cuária Sudeste, em São Carlos, SP. Foram avaliados 13 genótipos,
sendo duas testemunhas: Iapar 61 (preta) e Fapa 2 (branca). O
delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com quatro
repetições, e as parcelas constituídas de cinco linhas de 4 m de
comprimento, com espaçamento de 0,20 m entre as linhas e
área útil de 2,4 m". A semeadura foi efetuada em 16/04/01 e a
emergência ocorreu em 23/04/01. A adubação no plantio foi de 250
kg ha' da fórmula 10-30-10, no sulco. No perfilhamento em 10/05/
01, foi feita adubação de cobertura com 20 kg ha' de N na forma
de sulfato de arnônio e após cada corte de rebrota. Os cortes fo-
ram efetuados a uma altura de 10 em do solo, após medir-se a
altura das plantas em três pontos da parcela nas quatro repeti-
ções e quando esta altura média em três repetições atingia 30 em.
Foram determinadas a produção de matéria seca de forragem por
corte e total. Os resultados se encontram na Tabela 1. Verifica-se
que, na região de São Carlos, os genótipos que mais se destaca-
ram foram Ccpab/Fapa 00103 (6.879 kg haI) e CepablFapa 99102
(6.695 kg ha'), com produções respectivamente superiores (9 e
7%) à da melhor testemunha Fapa 2 (6.330 kg ha'). Comparando-
se os genótipos de aveia branca, destacaram-se CepablFapa 00103 e
Cepab/Fapa 99102. Comparando-se os genótipos de aveia preta, des-
tacou-se Alpha 94155 com produção semelha~te àquela da lapar 61.
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Tabela 1 - Rendimento de matéria seca de forragem de genótipos de aveia. Ensaio Nacional de
Aveias Forrageiras, São Carlos, Sp, 2001
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'Médios seguidos por lelras dislinlas, na primeira e segunda rolones, diferem estctistircmente enlre si (üunron, 5%). "Letras
rooiÚllulosporo o lomporação enlre genólipos de aveio prelo e letras minÚllulos pora a lomporação enlre gcnólipos de aveio bramo.


