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SELE!;AO E MELHORAMENTO DE GUANDU FORRAGEIRO
NA EMBRAPA PECUA.RIA SUDESTE

o guandu (Cajanus cajan) e planta leguminosa que tern como centro de origem e de

diversidade genetica a india. E importante fonte de proteina em muitos paises da Africa e da Asia,

sendo considerado de multiplo uso e freqUentemente citado por sua tolerancia a condiyoes adversas.

Na regiao semi-arida do Nordeste brasileiro, por exemplo, esta leguminosa destaca-se pela

capacidade de tolerar estresse hidrico e solos de baixa fertilidade. Por sua adaptabilidade a condiyoes

adversas, e largamente utilizado na maioria dos paises tropicais, principalmente em regioes de solos

de baixa fertilidade, como as areas de cerrado do Brasil. Entretanto, a maior parte do material

comercializado atualmente, al6m de ser muito antigo, apresenta varias Iimitayoes, pois tern vida

relativamente curta, a retenyao de folhas no periodo seco deixa a desejar, e as plantas apresentam

desuniformidade de cicio e de altura, susceptibilidade a nemat6ides e palatabilidade relativamente

baixa.

A Embrapa Pecuaria Sudeste iniciou em 1988 program a de selet;ao e melhoramento desta especie,

inicialmente por meio da avaliat;ao agron6mica e da selet;ao de colet;ao com 69 acessos fornecida por varias

instituit;oes brasileiras e de colet;ao com 75 acessos fornecida pelo International Center for Research in the Semi

Arid Tropics - ICRISA T, da India. Essas avaliat;oes foram concluidas em 1992. Verificou-se a existencia de

grande variabilidade genetica para os atributos estudados, havendo acessos, por exemplo, com altas produt;oes

de materia seca total e de fothas, acessos com baixa estatura de plantas, acessos com baixo teor de tanino e

acessos com alto teor de nitrogenio nas folhas. Ao final dessas avaliat;oes agron6micas, acessos com urn ou mais

desses atributos foram selecionados. Os resultados obtidos nessas avaliat;oes foram descritos por Godoy et al.

(1994a, b), Godoy et al. (1997) e Godoy & Batista (1997). Tambem nesse periodo, alguns acessos foram

caracterizados quanta a sua capacidade de fixat;ao de nitrogenio (Valarini & Godoy, 1994), a capacidade de

sobrevivencia no campo sob varias formas de manejo (Primavesi et aI., 1994) e ao potencial de armazenamento

de suas sementes (Negreiros et aI., 1998).
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Esses acessos possuiam, entretanto, material segregante e/ou mistura medinica, 0 que trouxe a

necessidade da conduyao de processo de obtenyao de linhagens puras e posterior multiplicayao em

ambiente isolado, conforme descrito adiante.

Os estudos realizados vem trazendo sensiveis melhoras no nivel de conhecimento existente para a

cultura e deverao resultar no lanyamento de novas cultivares, bem como no aproveitamento de linhagens

selecionadas em programa de melhoramento genetico. Esse lanyamento de novas cultivares de guandu,

com caracteristicas extremamente favoniveis, vini suprir uma lacuna existente na oferta de leguminosas

forrageiras tropicais adaptadas as areas de cerrado, contribuindo para a soluyao de problemas

relacionados a sistemas de produyao sustentavel para a produyao de came e de leite, reduzindo custos e

sazonalidade, melhorando a alimentayao animal e resultando em aumento de produyao.

Ate dezembro de 1998, dezessete linhagens selecionadas haviam sido purificadas e multiplicadas,

tendo sementes suficientes para a instalayao de novo experimento de avaliayao agronomica em varios

locais. Esses ensaios foram instalados em dezembro de 1998 e janeiro de 1999 e sao necessarios para que

se com prove a existencia daquelas qualidades nessas linhagens, apos 0 processo de purificayao a que

foram submetidas. A seguir e apresentada a situayao atual geral do processo de seleyao de guandu na

Embrapa Pecuaria Sudeste.

Obten~ao de Iinhagens puras e multiplica~ao do material selecionado

Nos quarenta e urn acessos selecionados nos ensaios de avaliayao agronomica, constatou-se a

existencia de mistura meca.nica nas sementes e/ou segregayao em todos os acessos, 0 que causou

necessidade da conduyao deste experimento. Assim, a partir de 1991 foram semeadas dez plantas de cada

acesso, em casa de vegetayao, para evitar polinizayao cruzada causada por insetos, tendo sido

selecionadas, entre essas, as plantas que tinham caracteristicas morfologicas e botanicas iguais aquelas

predominantes, observadas a campo, nos ensaios de avaliayao agronomica. Sementes dessas plantas

foram entao semeadas e 0 esquema repetido, ate que se obtivesse uniformidade nas progenies. Quando

obtida essa uniformidade, os acessos sao renomeados para g nQ original - ana da obtenr;iio e sao

multiplicados em casa de vegetayao, passando a ser considerados linhagens puras. Os quadros 1 e 2

mostram a situayao de todos os acessos selecionados, em dezembro de 1998.
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Tabela 1 - Acessos com processo de obtenyao de linhagens puras iniciado em dezembro de 1998 e
respectivos motivos pelos quais foram selecionados.

Criterio de seleyao( I)

Linhagem TOT FO TA N ALT RET

g108 *
2 g109 *
3 gI19-4(2) *
4 gII8-S-I(3) *
S g121 * *
6 g123 *
7 g137 *
8 g138 *
9 gI49-2(2) *
10 gI49-4(2) *
11 gI49-S(2) *
12 g1S2 *
13 gI68-1(2) *
14 gI68-3(2) *
IS gI68-6(2) *
16 gI86-2(2) * *
17 g186-8(2) * *
(1) Criterios pelos quais os acesso foram selecionados:
TOT= Produyao de materia seca total FO = Produyao de materia seca de folhas
TA = Teor de tanino N = Teor de nitrogenio
ALT = Altura de plantas RET = Retenyao de folhas no invemo

(2) Acessos no segundo cicio de seleyao
(3) Acessos no terceiro cicIo de seleyao.



Comum.Tec. - Embrapa Pecuaria Sudeste, 28 junho/2000, p. 4-6

Tabela 2 - Situayao geral das linhagens puras. Dezembro de 1998.

Criterio de seleyao(l)
Linhagem TOT FO TA N ALT RET Total Sit(2)

1 glm-95 * 1
2 g3-94 * * * 3 A
3 g5-94 * 1
4 g6-95 * 1 M,A
5 g8-95 * * 2
6 g9m-97 * I M
7 g10-94 * 1 M
8 g17c-94 * 1 A
9 g18-95 * * * 3 A
10 g19b-94 * * * 3 A
11 g19m-95 * * * 3
12 g27-94 * * 2 A
13 g29b-94 * 1 M,A
14 g29m-94 * 1 M
15 g39-94 * 1
16 g40-95 * * * 3
17 g47-94 * 1 M,A
18 g48-95 * * * 3
19 g57-95 * 1 M
20 g58-95 * 1 A
21 g59-95 * * * * 4
22 g66-95 * 1 A
23 g101-97 * * 2 A
24 g124-95 * 1 M,A
25 g127-97 * 1 A
26 g142-95 * 1
27 g146-97 * * 2 A
28 g154-95 * 1 A
29 g167-97 * * * * 4 A
30 g184-97 * 1 M,A

Total 13 8 9 8 6 7
(1) Criterios pelos quais os acesso foram selecionados:

TOT= ProdUl;:ao de materia seca total FO = ProdUl;ao de materia seca de folhas
TA = Teor de tanino N = Teor de nitrogenio
AL T = Altura de plantas RET = Retent;ao de folhas no inverno

(2) Sit =M, linhagens em multiplicayao e A, linhagens em avaliayao agronomica (dezembro de 1998).
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o experimento foi instalado em dezembro de 1998 e janeiro de 1999, em Sao Carlos, Jaboticabal,

Pirassununga, Pratania e Itapui, no Estado de Sao Paulo. Estao sendo avaliadas as seguintes dezessete

linhagens existentes, que tinham numero suficiente de sementes: g3-94, g6-95, gI7c-94, gI8-95, gI9b-94,

gI84-97, e tres testemunhas: Caqui, Fava Larga e Anao. 0 ensaio tern portanto vinte tratamentos, que

foram semeados em blocos ao acaso, com quatro repetis;oes.As parcelas sao constituidas por cinco linhas

de 5 m de comprimento, com espas;amento entre linhas de 0,5 m e entre plantas de 0,25 m.

Periodicamente vem sendo efetuados cortes a 0,60 m de altura, sendo na ocasiao determinada a media da

altura de plantas, a produs;ao de materia seca total e da fras;ao utilizavel por animais, e os respectivos

teores de nitrogenio e tanino. No ensaio instalado em Sao Carlos, uma repetis;ao ficara sem sofrer cortes,

para que se possa determinar seu cicio vegetativo completo e se faya a descris;aobotanica das linhagens.
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