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Resumo: A introdução do cv Tanzânia no Brasil teve
excelentes resultados, mas ainda são necessários
estudos que permitam a otimização de seu cultivo.
O experimento foi desenvolvido na EMBRAPA
Pecuária Sudeste, em São Carlos-SP. Dados de
natalidade, mortalidade e densidade populacional
foram obtidos através da contagem de perfilhos de
5 touceiras aleatórias durante 10 meses em uma
área sob pastejo rotacionado, adubada com 350
kg/ha de N em 5 aplicações entre novembro e
março. Os dados foram relacionados com
adubação, pastejo, temperatura e precipitação
pluvial. A maior natalidade foi observada em
janeiro (77%) e a menor em agosto (13%). A
partir de abril houve redução na taxa de
mortalidade (72 a 55% em jan/mar e 28 a 36% em
abr/ago). Entre abril e agosto a densidade
populacional de perfilhos diminuiu de 309 para 203
perfilhos/touceira. Observou-se que a curva de
precipitação foi análoga à de natalidade. Entre
janeiro e abril a mortalidade foi compensada pela
natalidade, não havendo alteração na densidade
de perfilhos. A redução na densidade populacional
de perfilhos a partir de abril resultou do
decréscimo da natalidade. Observou-se que a
densidade populacional mantêm-se estável mesmo
com alta mortalidade, contanto que a natalidade
seja elevada. Portanto, deve-se ter preocupação
com os fatores (adubação, manejo e varáveis
climáticas) que influenciam a taxa de natalidade
dos perfilhos para garantir a perenidade do pasto.
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