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Resumo

A facilidade de propagação é uma das principais características, que uma planta forrageira deve possuir, para
que seja bem difundida, além evidentemente, da produção de matéria seca e da qualidade de sua forragem. O objeti-
vo deste estudo foi o de determinar, nas condições edafoclimáticas da região central do estado de São Paulo, a vari-
abilidade para a característica capacidade fisiológica de produção de sementes em espécies do gênero Paspalum.
Dos 215 acessos avaliados 1,86% não estabeleceram, vegetativamente, em condição de campo; 2,33% não flores-
ceram, 20% produziram espiquetas com cariopses porém não germinaram e, 72,09% produziram sementes viáveis e
apresentaram condições de propagação por sementes.I
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Abstract
A forage crop, to be well accepted, must be easily propagated, besides its dry matter yield and quality. The aim

of this study, was to determine, in the condions of the central region of the state of São Paulo, the variability for the
characteristic physiological capacity of seed production, in accession of the Paspalum genus. Among 215 accessions
evaluated, 1 86% did not establish vegetatively, 2.33% did not flower, 20% yielded non-viable seeds, and 7209% yiel-
ded viable seeds and presented ability for seed propagation
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Introdução
A importância das espécies do gênero Paspa-

lum como pastagens cultivadas, vem sendo evidenci-
ada por vários autores, os quais na sua maioria, refe-
rem-se a grande variabilidade tanto intra como inte-
respecíficas, sugerindo ser a América do Sul o centro
de origem e diversificação da grande maioria das
espécies deste gênero (4). Resultados da avaliação
de espécies deste gênero na EMBRAPAlCPPSE, de-
monstram o seu elevado potencial forrageiro também
para a região Sudeste (2).

A expansão do uso de variedades melhoradas
de forrageira, depende acima de tudo da contínua
disponibilidade de sementes, pois esta é a forma mais
rápida, eficiente e menos onerosa de propagação de
uma espécie. A maioria das plantas forrageiras não
são domesticadas e tampouco selecionadas quanto a
característica de boa produção de sementes.

Na situação específica do grupo Plicatula do
gênero Paspalum, programas de melhoramento gené-
tico podem ser diversificado com vistas a obtenção de
produtos finais distintos para atender as característi-
cas da ampla gama de ecossistemas em que se esta-
belecem pastagens cultivadas no país devido a abun-
dância de ecótipos disponíveis no território nacional.

Algumas espécies deste grupo são comerciali-
zadas no país para o estabelecimento de pastagens,
se bem que ainda em pequena escala, destacandó-se
o pasto negro (P. plicatulum cv Hartley), originário do
Brasil e reintroduzido no país a partir da Austrália, e o
pasto ramirez (P. guenoarum), nativo da região Sul do
Brasil e países vizinhos. Deve-se mencionar, entretan-
to, que nenhum destes materiais passou por proces-
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sos de melhoramento genético propriamente dito e,
aparentemente, todos são apomíticos

Uma das razões (7) para a pouca difusão da
espécie P guenoarum A. t. azulão, . seria a pequena
disponibilidade e baixa qualidade de suas sementes
Este efeito pode ocorrer em função de a não passa-
gem do estádio vegetativo para o reprodutivo, a planta
apresenta florescimento mas não ocorre a formação
de cariopse ou, com uma baixa taxa de cariopse na
inflorescência e, a não germinação das sementes por
dormência, são outros fatores que impedem a capaci-
dade de propagação de uma determinada espécie
através da semente. Outros fatores como autoincom-
patibilidade , polinização e formação de sementes -
aborto- dentre outras a produção de sementes de
espécies tropicais apresenta muitos problemas que
não são encontrados em espécies temperadas ou que
são mais críticos nas tropicais.

Além das razões intrínsecas da formação de
sementes, também pode ocorrer a dormência das
sementes. Em Paspalum notatum cv. Pensacola, a
presença de dormência tem sido relatada (8) como
sendo devido a mecanismos físicos que impedem a
penetração da água para o interior da semente fazen-
do com que o embrião não se expanda. Finalmente,
uma espécie pode não ter boa difusão devido a
baixa capacidade de se estabelecer em condições de
campo e, esta condição pode ser devido a qualidade
da semente produzida pela cultivar. Pesquisas (5)
sobre o baixo estabelecimento de cultivares de P
notatum, sugerem, além da realização de programas
de melhoramento nesta linha, a fertilização nitrogena-
da, com aplicações realizadas após cinco semanas do
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plantio, para melhorar o estabelecimento destas forra-
qeiras.

O objetivo deste estudo foi o de determinar, nas
condições edafoclimáticas da região central do estado
de São Paulo, a variabilidade para a característica
capacidade fisiológica de produção de sementes em
espécies do gênero Paspalum, coletadas principal-
mente nas regiões sul e centro-oeste do Brasil.

Material e Métodos
o CPPSE/EMBRAPA, mantém uma coleção

viva de acessos de Paspalum, com prioridade aos do
grupo Plicatula, a qual vem sendo enriquecida através
de coletas e intercâmbios, coordenados e/ou executa-
dos pelo CENARGEN / EMBRAPA com apoio de
outras Unidades do Sistema Nacional de Pesquisa
Agropecuário. Esta coleção compreende acessos
oriundos de várias localidades e, conta, hoje com 215
acessos os quais além de representarem o grupo
botânico Plicatula, representam também outros grupos
de espécies do gênero Paspalum. Suas multiplica-
ções iniciais, para que as plantas pudessem serem
caracterizadas e avaliadas a campo, foram realizadas
vegetativamente, visando a preservação da integri-
dade genética do material coletado. Os plantios
foram efetuados em delineamento experimental de
blocos ao acaso com três repetições. As parcelas
experimentais foram de 5 x 2m. A primeira repetição
foi utilizada para aplicação dos descritores vegeta-
tivos e reprodutivos e coleta de sementes, através de
três amostragens, com corte uma vez por ano, após a
maturação das sementes. As sementes foram limpas
por soprador com fluxo de ar vertical, determinando a
presença ou nâo de espiquetas com cariopses, após o
qual foram divididas em dois lotes, sendo um para
teste em laboratório, de acordo com as regras para
análise de sementes (3) de Paspalum plicatulum e, o
segundo para plantio no campo. No teste de germina-
ção em laboratório determinou-se se a porcentagem
de germinação, nas avaliadas em campo determinou-
se também o vigor inicial das plântulas, através de
escala de notas ( 1).

Resultados e Discussão
Os resultados mostraram que a grande maioria

dos acessos avaliados (96%) apresentaram diferenci-
ação fisiológica para produção de semente. Dentre as
espécies, somente os acessos de P. modestum e P
vaginatum não apresentaram esta diferenciação e na
espécie P. plicatulum somente o acesso BRA-012530
coletado em Ribas do Rio Pardo- MS, não floresceu.
Relatos (6) sobre produção de sementes viáveis para
estas espécies comprovam a influencia dos efeitos
ambientais como, temperatura, luz e outros sobre a
capacidade fisiológica de promover a diferenciação
entre o estádio vegetativo e o reprodutivo.

A ampla distribuição obtida nestes acessos
para o florescimento ao longo do ano é mais um
mdrcativo da variabilidade genética que as espécies
do gênero Paspalum apresentam, mostrando, com
isso, a importância destas no melhoramento genético
de plantas forrageiras.

Os acessos BRA-10006 P. notaturn coletado
em Lacuna-SC, BRA-010332 Poteroi coletado em
Corumbá-MS e BRA-007528 P. indecorum coletado
em Santo Antônio das Missões-RS, apresentaram
florescimento bastante reduzido (1 %) e não produzi-
ram sementes.

Classificando os acessos em hábito reprodutivo
de verão e de inverno, estes apresentaram 82,04 e
17,96%, respectivamente.

Dentre os que apresentaram florescimento
normal somente os acessos BRA-007498 e BRA-
007501, ambos de P. fasciculatum coletados, respec-
tivamente em Cáceres e Santo Antônio do Leverger -
MT, apresentaram intenso florescimento porém com
espiquetas sem cariopse. Cinco acessos, sendo três
P. compressifolium e dois sem classificação mas
também pertencentes ao grupo Plicatula, apresenta-
ram quantidade bastante reduzida de sementes com
cariopse, impossibilitando o teste de germinação a
campo. Os resultados de germinação em laboratório e
campo apresentaram valores semelhantes exceto
apara o acesso BRA-000841 P. coryphaeum coletados
em Anaurilândia- MS, que as sementes germinaram
em estufa com temperatura, luminosidade e umida-
de controlada e não germinaram em campo. Uma.'
possível explicação para este fato seria que o as
plântulas obtidas na germinação em laboratório
apresentaram vigor bastante reduzido e, consequen-
temente incapaz de sobreviver em condições de cam-
po.

Cerca de 20% dos acessos que fisiologio-
camente produziram espiquetas com cariopses, não
germinaram, sendo estes das espécies de P chaco-
ense (2), P compressifolium (2), P.cromyorrhizon (2),
P. ionanturn (2), P lividum (1), P maritimum (1), P
notatum (1), P ovale (1), P simplex (1) e P. yaguaro-
nense (6), possivelmente devido a dormência. Em P
notatum a dorméncia é provocada pela estrutura
física de suas sementes, as fibras do lema e da palea
impedem a entrada da água no cariopse (8). Os de-
mais acessos que tiveram germinação normal em
condição de campo, apresentaram ampla variabilidade
nas notas de avaliação do vigor das plântulas

Conclusões
As espécies do gênero Paspalum, principalmen-

te as do grupo Plicatula, apresentam variabilidade
genética quanto a capacidade fisiológica de produção
de sementes viáveis, destacando-se para época de
florescimento, germinação das sementes e tolerância
á presença de patógenos na sementes, podendo
desta forma, serem utilizadas em programas de me-
lhoramento genético também para esta característica.

Cerca de 72% dos acessos avaliados apresen-
taram condições de propagação seminífera a campo.

Os teste de germinação em laboratório apresen-
taram elevada correlação com o teste realizado a
campo, podendo este servir como seleção previa para
discriminar acessos que não apresentam capacidade
fisiológica de produção de sementes viáveis, sem
contudo determinar a capacidade de proliferação por
semente em condições de campo.

Todos os acessos de P. modestum e P vagina:
tum , avaliados nestas condições, não floresceram e
consequentemente não foram viáveis para produção
de sementes.
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