
~'. 'Wvy)~ &JVt'1\Qtio,~ (9Ok
de .p~cJum MNCl- O-dV1.A (Ã I

~rMP'---

íf)e.I~Qm~ S~e.O
~~ 10G C{. ~h3)O'i- I 1~7~

MELHORAMENTO GEN~TICO DE FORRAGEIRAS DO G~NERO Paspalum(i)

PROCI-1977.00001
BAT
1977
SP-1977.00001

Luiz Alberto Rocha
i~oclolfo God ou (~l)

Jos~ Francisco Montene9ro Valls <:3 )

~m 1956. das dez mil Esp~cles de gram(neas
conhEcidas. apEnas 40 foram considEradas como const ituindo mais dE
99% das pastagens cult ivadas. Por~m. Em funç~o dE trabalhos
rEal izados mais recEntemEntE. ESSE n~mEro de Espécies tEm aUMentado
consideravelmente. refletindo IJma preocupaç~o de se oferecer aos
pEcuaristas opç5es qUE possam solucionar problemas que 1 imitam a
produç~o animal em pastagens. tais como a qual idade e a quant idade de
forragem por unidade de ~rea.

Considerando-se ainda a necessidade de SE
encontrar Esp~cies tolerantes ~s 1 imitaç~Es dos solos de cerrado. a
crescente disponibil idade de germoplasma de novas EspeCles. devido
aos trabalhos de colEta e caracterizaçio iniCial. Est~ sendo proposto
o presente projeto. que visa oferEcer novas opç~es forrageiras para a
regiio de cerrados. através do melhoramento gen~t ico do g~nero
Paspalum. grupo pl icatula. As esp~cies desse grupo apresentam
excelente capacidade de adaptaçio ~ seca. frio, alagamento. fogo e
desfolha.

Para os trabalhos de melhoramento do gênero
Paspalum. grupo pl icatula. ser~ necEss~ria a sua caracterlzaçio
agronSmica. Cerca de 300 acessos deste grupo j~ vêm sendo aval iados
quan t o ao SEU modo de recrodu c â o E c itolog i came n t e PElo CENARGEN. A
medida que as avaliaç~es forem concluídas. o material sera
transferido para a ~EPAE dE Sio Carlos. onde serio conduzidos dois
e;.:per imentos.

Experimento i: U Introduçio e caracterizaçio
agron6mica dos aCESSO do gênero Paspalumu•

Inicialmente. os acessos serio mult ipl icados
vegetat ivamente, apcis o que serio transplantados para parcelas no
campo. de 2x5m. com 3 repetiç~es. quando serio aval iadas as seguintes
caracter(st icas: produçio de mat~ria seca. incid~ncla de doenças E
pragas. % de PB na matéria seca, persistênCia e Epoca dE
florEscimEnto.

Experimento 2: uCruzamento dial~l ico dentro E Entre
espeCIES do g~nero Paspalum E aval iaçio dos Flu•

Ser~ conduzido em duas fases. Na ?rlmelra. Em
funçio dos rEsultados do Experimento i. SErao Efetuados os
cruzamentos e SEUS recíprocos. manualmEnte. As plantas obt idas
passario PEla segunda fase, onde sErio aval iadas agronomicamente. dE
maneira semelhante ~ j~ descrita. Os dados obt idos serio ut il izados,
através de an~l iSE gEn~tica7 para a obtençio de informaç~es sobrE a
capacidade geral E ESPEcífica dE combinaçio e heterose E EfEito
ma t c r n a l ..
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