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A Brachiaria ruziziensis tetraploide é indispensável no programa de 

melhoramento do gênero Brachiaria. Isto porque, esta é utilizada como 

receptora de pólen de genótipos apomíticos elites de B. brizantha e B. 

decumbens a fim de obter híbridos interespecíficos superiores. Para a 

seleção são realizados sucessivos cortes, e assim surge à inquietação 

de quantos cortes seriam necessários para fazer a seleção com uma 

confiabilidade satisfatória. Neste sentido, objetivou-se obter o coefi-

ciente de repetibilidade de produção de biomassa seca em progênies 

de meios-irmãos de B. ruziziensis sexuais e tetraploides e, determinar 

o número adequado de cortes para a seleção. Para isso, sete progênies 

de meios-irmãos de B. ruziziensis foram avaliadas no delineamento de 

blocos ao acaso com vinte repetições e com uma planta na parcela, 

espaçadas em 1,5 m x 1,5 m. Avaliou-se a produção de massa seca 

por parcela (g/parcela) em três cortes realizados no período de chuvas. 

A estimativa da acurácia foi de 73,79%, indicando uma elevada preci-

são experimental. O coeficiente de repetibilidade foi de 0,67 e o coe-
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ficiente de determinação foi de 0,86, evidenciando que os três cortes 

foram suficientes para uma seleção confiável. Com o objetivo de se ter 

um coeficiente de determinação de 90%, 95% e 99% seriam necessá-

rios realizar 4, 9 e 47 cortes, respectivamente. Como nos sistemas de 

produção existe a estacionalidade de produção, a avaliação na época 

seca também é importante para selecionar plantas sexuais elites. Dessa 

forma, conclui-se que para a seleção de genótipos, o número de cortes 

realizados é suficiente, porém para uma maior segurança faz-se neces-

sário à realização de mais um corte e que este seja realizado no período 

da seca.
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