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O trevo-vesiculoso (Trifoliumvesiculosum) é uma leguminosa forrageira de inverno, anual, 

queapresenta prolongado período de produção de forragem, com alto rendimento e qualidade 

proporcionando bom desempenho animal, e excelente capacidade de ressemeadura natural.O 

objetivo do trabalho foi iniciar um processo de seleção massalpara constituir uma população 

melhorada de trevo-vesiculoso a partir de um composto de três populações da espécie.O 

composto foi semeado em bandejas contendo substrato comercial em casa de vegetação.As 

plantas foram transplantadas para o campo com espaçamento de 1m entre linhas e entre plantas 

dentro da linha, no dia 13/06/12. Foram avaliadas 527 plantas quanto ao vigor inicial, através de 

nota visual (1 a 5) aos 60 dias após o transplante para o campo,e produção de forragem, através 

de notas visuais (1 a 5) no início do florescimento, assim como medidas de altura e diâmetro na 

fase iniciale na fase finalde desenvolvimento. A altura média inicial foi de 9,85 cm, sendo a mínima 

2,5 cm e a máxima 27 cm, e a altura média final foi 46,92 cm, variando de 10 a 81 cm. O diâmetro 

médio inicial dos genótipos foi 29,88 cm, com mínima de 7cm e máxima de 65,5 cm, e o diâmetro 

médio final foi 127,13 cm, variando de 38 cm a 183cm.Quanto ao vigor inicial, 11% dos genótipos 

obtiveram melhor nota (5), já em relação ao valor agronômico (produção de forragem), apenas 1% 

dos genótipos avaliados obtiveram melhor nota (5), 7% foram classificados com nota 4 e 5% com 

a pior nota (1). A partir desses resultados obtidos, como a intensidade de seleção será de 10%, 

serão selecionadas aproximadamente as 50 melhores plantas. As sementes das plantas 

selecionadas serão colhidas em bulk eposteriormente semeadas para constituir a população 

melhorada e dar continuidade ao processo de melhoramento. 
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