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RESUMO: Em experimento realizado no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras -:-'
UFLA, foram avaliadas 4 cultivares de alfafa em dois métodos de semeadura (linhas e a superfície). Utilizou-se ~.
um delineamento em blocos completos casualizado em esquema fatorial com dois métodos de semeadura e '.~
quatro cultivares, com três repetições. De acordo com os resultados concluiu-se que dentre as cultivaresf..
analisadas a P-5312 foi a que mais se adaptou às condições edofoclimáticas quando comparadas as demais, :í
em termos de produção de matéria seca e proteína bruta. Quanto ao método de semeadura não foi obser- { ,
vada nenhuma influência sobre o rendimento de matéria seca e proteína bruta das cultivares, porém o cultivo
em linha apresentou um melhor controle de plantas daninhas.

PALAVRAS- CHAVE: cultivares, matéria seca, proteína bruta, produção.
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RESUMO: O trabalho teve por objetivo avaliar o potencial de 29 cultivares de alfafa introduzidas na região,
Sudeste do Brasil, sendo efetuados 31 cortes em 3 anos de avaliação (maio de 1995 a maio de 1998). O',
delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com três repetições. Houve diferença significativa entre,
cultivares para produção de matéria seca, com destaque para a "Crioula": 15,6,' 16,8 e 15,4 t/ha/ano em 95/
96,96/97,97/98, respectivamente; "P3": 14,6, 14,2 e 11,8; "5929": 13,9, 13,0 e 6,1; "WL 516": 14,6, 14,6 e
8,5; e "Florida 77": 14,3, I 1,4 e 7,7. As médias dos valores atribuídos a características agroriômicas, tais como
estabelecimento e persistência da cultura, relação folha: haste, acamamento e doenças, não variaram entre!
as cultivares, com exceção da "ICI-990" e "MH-4" que tiveram estabelecimento e persistência baixos. Veri-
ficou-se que quanto a composição química da forragem, os níveis médios de proteína bruta variaram de 20 a
24%.

PALAVRAS-CHAVE:produção de matéria seca, proteína bruta.
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