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Os  sistemas  silvipastoris  são  uma  alternativa  para  promover  a  sustentabilidade  dos
sistemas  de  produção  animal  a  pasto  devido  aos  benefícios  proporcionados  pelo
componente florestal. Contudo, o efeito da sombra das árvores sobre as gramíneas ainda
não está completamente elucidado e os estudos sobre o efeito da redução da luminosidade
sobre a fenofase reprodutiva da gramínea e posterior germinação das sementes produzidas
nesta  condição  podem  contribuir  para  a  melhor  compreensão  das  pastagens  associadas.
Para  avaliar  o  efeito  da  sombra  de  árvores  sobre  a  fenofase  reprodutiva  de  Urochloa
decumbens  (Stapf.)  Webster  1987  cv.  Basilisk  foi  conduzido  um  ensaio  no  Campo
Experimental da Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco, MG. As avaliações foram
realizadas  em  uma  pastagem  estabelecida  em  faixas  de  30  m  de  largura,  alternada  por
faixas  de  10  m  compostas  por  quatro  linhas  de  árvores  no  espaçamento  3  x  3  m.  Os
tratamentos foram: sombra (no meio da faixa de árvores) e sol (no meio da faixa de pasto).
Os dados referentes ao estudo da fenofase reprodutiva foram obtidos em 30 perfilhos (15
ao sol e 15 à sombra) individualizados em sacos de “filó” e mantidos eretos por meio de
estacas  de  madeira.  Foram  avaliadas  as  seguintes  variáveis:  comprimento  do  perfilho
reprodutivo;  comprimento da inflorescência;  comprimento  da  folha  bandeira;  número  de
folhas  completamente  expandidas;  número  de  ráquilas  (primária,  secundária  e  terciária)
com  seus  respectivos  comprimentos  e  número  de  espiguetas;  número  de  sementes
produzidas. Também foram feitas anotações referentes à duração da fenofase reprodutiva,
considerando a emissão da inflorescência como seu início e a degrana total das sementes
como seu fim. Com base nos dados obtidos e nas condições em que o presente ensaio foi
conduzido  conclui-se  que  a  redução  da  intensidade  luminosa  promoveu  significativo
prolongamento  da  fenofase  reprodutiva  de  U.  decumbens  não  tendo  afetado  as  demais
variáveis estudas.
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