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SELEÇÃO DE ~ATRIZES*

En g? Arr:r9 MS Armando Kouz o '<ato

O guaranazeiro é uma planta de polinização cruzada,
apresenta flôres masculinas e femi.ninas no mesmo cacho, mas com
períodos diferentes de ante~e. Pode ocorrer entretanto casos cte
autofecundação em taxas variáveis'.

A polinização é en t omô r í La e o pri.ncina l no linizador
é representado nor diversas esnécies cteabelhas.

Devido a nronaracao usual ser .feita nor se~pntps, a
p resent a nortanto, todas as nonu Jacôe s atuais en cult ivo , 11''1 ele
vado grau de variahilidarle genética entre nlantas •

.~'..

As variações se apresenta~ sob os mais diferentes as
pe ctos , como: produção de O (zero) até 9 (nove) k5" de se-nen tes ,
arqu i tet ura de p lantas, forma, tamanho e disno sição das fô lhas,
tamanho e forma ~os frutos e sementes, maior ou nenor resi.st~n
cia a pragas ou doencas et c,

Devido a esta amnl~ variacão penética, hi necessi~a
de portanto, de que as matrizes fornecerloras ~e material de nro
pagação, seja sementes, estacas 011 aeTT1ascleverão ser dev i.dame n te
selecionadas.

Basicamente os nrndutores df'.vemlevar em consiopra
ção dois fatores primordiais: alta nrn~ucãn, de nrefer~ncia aci
ma de 3,n kf de sementes e aus~ncia de en.ferTT1idades e nragas.

* Resumo da palestra proferida durante o T'rei narne n t o sob re a tu..:!.
tura do Guaraná, no perfodo de 23 a.27.11.Rl. rDt\TTT, Relé~-Pa.
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o~ trahalhos de nesquisa tem sido direciona~o~, "or

esse motivo, nrincinalmente no asnecto ~e selecão de natrizes e
propagação ve ee t.a t iva dessas matrizes s une r i or e s na r a distribui

ção ao setor nrodutivo.

Além de 27 matrizes de alta nr oducão , o CPI\TTT;~ in

t r oduz iu 201 rrro gên i e s oriundas de di.v e r s os centro" ~~ "rO~1l6l0

com o objetivo de manter e multiplicar cons t an t emen t e os r:erTT\~
plasmas mais nromissores.


