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Abstract: The objective of this work was to evaluate the effect of irrigation on yield 

seeds/hectare of ryegrass seeds by supplying water through a pivoting system, 

quantifying the impact of irrigation on the production of ryegrass seeds. Five cuts 

were performed in each treatment and the seed numbers per plant were evaluated 

and productivity per hectare was calculated. The results showed that irrigation 

increased the number of seeds per plant for irrigated 105,26 and non-irrigated 87,35 

and consequently the final production, totaling 1,343,117 pounds/hectare and 

1,114,586 pounds/hectare for irrigated and non-irrigated, respectively. Under the 

conditions of this experimentation, irrigation provided a greater production of 

ryegrass seeds. 
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Introdução 

A produção de forragem nos campos sulinos do Rio Grande do Sul é 

heterogênea durante o ano devido a maior quantidade de espécies C3 em relação 

as C4, além de suas velocidades de crescimento que também são diferentes e são 

condicionadas pelas condições climáticas. As pastagens naturais no período 

primavera-verão produzem boa quantidade de forragem, no entanto, no período do 

outono e inverno há uma estacionalidade na produção, ocasionando uma redução 

significativa na produção quanti e qualitativa (Tonetto, 2009).  

Portanto, há uma necessidade de suprir este déficit de forragem para que se 

atenda a exigência dos animais neste período. A alternativa mais usual no Sul do 

Brasil é a sobressemeadura de espécies temperadas como Aveia (Avena sativa) 

Azevém anual (Lolium multiflorum) e algumas leguminosas como trevos (Trifolium 

spp) e cornichões (Lotus spp).  

O manejo de pastagens consiste na tomada de decisões técnicas capazes de 

manter o equilíbrio entre a exigência nutricional do animal sob pastejo, e a exigência 

fisiológica da planta forrageira (Corsi & Nascimento Junior, 1994). A produção de 

forragem está diretamente ligada as condições físicas e químicas do solo bem como 

disponibilidade de irradiação solar e água. Esta última não é totalmente controlada, 

porém, com o uso de irrigação podemos dispor de um controle do estresse hídrico 

causado por possíveis estiagens, com isso, conseguimos administrar melhor o 

sistema pastoril fazendo com que o resultado final seja satisfatório.  

Westgate & Boyer (1985), demonstraram que a ocorrência de déficit hídrico 

durante a fase de enchimento de grãos altera todo o desenvolvimento da planta. 

Neste sentido, o objetivo do trabalho foi quantificar o impacto da irrigação na 

produção de sementes de azevém anual em um sistema de produção no município 

de Dom Pedrito/RS.   

 

Material e Métodos 



 

 
 

O experimento foi realizado no município de Dom Pedrito – RS em uma 

propriedade privada, onde foi semeada uma pastagem de Azevém no mês de Março 

de 2016, esta área provém de um sistema de irrigação pivotante onde houve pastejo 

de novilhos durante o ciclo vegetativo e posteriormente esta área foi diferida para 

uma melhor produção de sementes. 

Como o sistema de irrigação é circular e, normalmente, os piquetes não 

possuem esta mesma forma, ou seja, possuem áreas que acabam não sendo 

irrigadas. Diante disso, no momento em que o azevém atingiu a maturidade de 

colheita foram realizados 5 cortes, rentes ao chão, em uma área retangular de 

2x1m, na área não irrigada e na área irrigada.  

As plantas coletadas foram avaliadas conforme número de sementes por 

planta. A produção, em kg de semente por hectare, foi calculada conforme a 

seguinte equação: 

PS = QP x NSP x PMS x 10.000, 

Onde: QP - Quantidade de plantas/m²; NSP - número de sementes/planta; 

PMS - peso de mil sementes; e a multiplicação por 10.000 é a conversão de metros 

quadrados para hectare. 

Os dados foram submetidos a análise de variância através do software SAS 

(Statistical Analysis System, version 9.2), as médias foram comparadas, ao nível de 

1% de significância, pelo teste de Tukey. 

 

Resultados e Discussão 

A disponibilidade de água fez com que o número de sementes por planta 

aumentasse (P<0,001), sendo assim, para as plantas irrigadas se obteve uma 

média de 105,26 sementes e para a não irrigada 87,35 sementes por inflorescência 

(Gráfico 1).   

 



 

 
 

Gráfico 1 – Número de sementes de azevém por inflorescências de plantas irrigadas 

e não irrigadas 
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Este incremento de quase 20 sementes por planta resulta em um aumento na 

produtividade extremamente relevante para o produtor, em relação a produtividade 

de sementes, verificou-se que a irrigação aumentou em 17% a produtividade 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Produção de sementes de azevém submetidos ou não a irrigação 

1114

1343

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Não Irrigado Irrigado

Não Irrigado Irrigado

b

a

 

Perante a produtividade torna-se mais expressiva a comparação de sementes 

por plantas que foram ou não submetidas ao sistema de irrigação, com isso, é 

pertinente estar presente na tomada de decisão, ou seja, levando em consideração 



 

 
 

que o desenvolvimento e crescimento das plantas são altamente dependentes de 

água, é necessário ter em vista possibilidades de oferta desta em casos de 

estiagem, onde a irrigação pode reestabelecer a situação. 

 

Conclusão 

A produção de sementes por planta foi alterada devido a oferta de água 

melhorando a exploração da genética da planta. A produtividade de sementes por 

hectare aumentou 17% significando um maior ingresso ao produtor se utilizar a 

irrigação.  
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