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O gênero Brachiaria, por possuir fácil adaptação a solos ácidos e fracos, 

tem grande importância no cenário da agropecuária brasileira. Mesmo 

com seu destaque, esse gênero ainda possui poucas cultivares disponí-

veis no mercado, como no caso de Brachiaria decumbens, que possui 

apenas uma cultivar comercial. A baixa variabilidade genética coloca 

em risco todo o sistema produtivo, especialmente no Centro-Oeste, 

Norte e Sudeste do país. Deste modo, tendo em vista a escassez de 

cultivares, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de produção 

de sementes por híbridos promissores de B. decumbens para utilização 

nos programas de melhoramento e de desenvolvimento e lançamento 

de cultivares da espécie. Os ensaios foram conduzidos na Embrapa 

Gado de Corte (Campo Grande, MS) em área de Latossolo Vermelho 

Distroférrico, textura argilosa. O delineamento experimental utilizado foi 

látice 18x18, com 4 repetições, em parcelas de 2x1 m espaçadas em 
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1 m entre si. Foram avaliados 69 híbridos intraespecíficos de B. decum-

bens, sexuais e apomíticos (genitores e candidatos a novas cultivares), 

previamente selecionados dentre 324 híbridos superiores (obtidos por 

meio de seleção recorrente recíproca). As avaliações foram realizadas 

no primeiro trimestre de 2013 e foram avaliados o potencial de produ-

ção de sementes viáveis e alguns caracteres fenológicos. Os genótipos 

produziram de 0,55 g a 17,58 g de sementes puras por m2, com pureza 

física variando de 6,23% a 35,76%, com início da degrana das semen-

tes de 21/01 a 06/12/13 e colheita de 22/01 a 06/02/13. O número 

de racemos por inflorescência variou de 2 a 9 e a germinação máxima 

encontrada foi 30%. Esses resultados contribuirão com informações 

para o programa de melhoramento de B. decumbens da Embrapa Gado 

de Corte subsidiando na seleção de genitores e de candidatos a novas 

cultivares.
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