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INTRODU«;::AO 
A alfafa e uma especie forrageira reconhecida pela sua 

alta capacidade produtiva e excelente qualidade nutricional, 
podendo dessa maneira ser uma das Op90es de se incrementar 
a produtividade de sistemas intensivos de produyao com 
bovldeos (carne e leite) no Brasil, principalmente na regiao 
Sudeste em fun9ilo do alto valor da terra (RASSINI, 1998). 

Cu ltura bastante responsiva a agua, indispensavel para 
se obter altos rendimentos. Entretanto, as pesquisas sobre 
irriga.yao em alfafa no Brasil, apenas a consideram como 
fator de prodUl;ao (cultura irrigada), nao sendo dada aten9ao 
as rela,oes entre a planta nos seus diferentes estadios de 
desenvolvimento e a aplica9ilo de lilminas de agua ou ate 
mesmo a resposta da cultura a uma fun9ilo de produ,ao, 

. tendo a agua como principal fator. No presente trabalho 
desenvolveu-se process os metodol6gicos afim de se otimizar 
a teenica de irriga,ao em alfafa, e as perdas de agua serem 
reduzidas ao essential. 

MATERIAL E METODOS 

Esse trabalho foi desenvolvido nas instala90es do 
Centro de Ciencias Agrarias da UFSCar, Araras, SP, no 
periodo de julho a outubro de 1997, em urn Latossolo 
Vermelho Escuro - Hapludox (EMBRAPA, 1999). 

A alfafa cv. "Crioula" foi semeada em 16107/97 com 
uma densidade de 20 kg de sementes.ha· l , inoculadas com 
Rhizobium meli/otti. Tres estadios de desenvolvimento (EI ~ 
inkio do estagio vegetativo, E, ~ final do est<lgio 
vegetativo, e E3 ~ estagio reprodutivo) na presen,a de 
quatro nlveis de agua (N I ~ 100%, N, ~ 80%, N3 ~ 45-50%, 
e N, ~ 20-25% de uma lamina de irriga,ao por aspersao), 
foram avaliados por meio do perfil de umidade de tres 
profundidades do solo (0-20, 20-40, e 40-60 cm). Para isso, 
a quantidade de agua armazenada nessa situatyao, participOll 
da equa,a6 do balan90 hidrico recomendada por 
REICHARDT et aJ. (1974). 

A avalia,~o nessas condi,oes (rendimento de materia 
seca. ha· l ) foi realizada apenas ate 0 estabelecimento da 
cultura, e somente urn corte foi executado a 10 cm da 
superficie do solo. Nessa epoca tambem , coletou-se cinco 
plantas de cada tratamento para avaliar 0 desenvolvimento 
radicular. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 
o rendimento de materia seca foi significativamente afetado 

(P<0,05) pelo estagio de deserivolvimento da alfafa e os niveis de 
agua, bern como pela intera9ilo desses fatores (Tabela I). Redu,oes 
no nlvel de agua provocaram quedas de rendimento, 
principal mente no estagio E, (011 e 010). Maiores prodUl;oes 
(3, I 0 ton. de materia seca.ha· l ) ocorreram no tratamento 011 com a 
lamina total de agua (NI ~ 100%), e as menores (0,51 ton. de 
materia seca.ha· l ) no tratamento 100. Evidencia da maior 
responsividade da alfafa a agua no estagio E2, e observada quando 
mesmo sob alto deficit de agua (N, ~ 20-25% da lam ina de 
irriga,ao), 0 rendimento da cultura nao difere (P<0,05) dos outros 
tratamentos com 100% da lamina (N I) ' Esses resultados 
corroboram os dados do boletim 33 da F AO (DOORENBOS e 
KASSAN, 1994). Ja, no inleio de estahelecimento (EI ~ in(cio do 
estadio vegetativo), observa-se que a agua foi ate prejudicial ao 
estabelecimento do alfafal, pelo baixo desenvolvimento radicu lar 
da planta (Figura I). 

Esses resultados permitem otimizar 0 manejo de agua para 
alfafa, reduzindo ao essencial as perdas de agua, e viabilizando a 
tecnica de irrigayao na cultura peJa diminuiy30 dos custos de 

produ,"o. 

Tabela I. Manejo de aguade irri~e rendimemo de alfalfa 

Niveis T ratmrentos 
de 3.&'l.Ia III 110 100 101 001 011 010 000 

N, 1,64dc I,S le 1.18ghij \,27gh 1,46d' 3,10a 1,62de l,llhijk 

N, 1.46d' 1,22ghi O,95k I, J8ghij 1,59clc: 2,90b 1,76d D,98k 

N, 1,48ef 1,13ghij 0,721 I,02jk 1,23ghi ~J" 1,3Ofg 1, llhljk 

N, J,23ghi I,05ijk O,5 1m 0,771 I,OJjk 1,52e 1,07ijk 1, 18ghij 

Media I,4Sh 1.& O,S4d 1,06<d 1,33bc; 2,473 1,44b 1._ 
Medias com letras diferentes, diferem significativammte peJo teste de T ukey (P<O,05) 

Figura I - Desenvolvimento radicular da alfafa e 0 mancjo da agua de irriga"iio 
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