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ME!1-IORAMENI'O GENÉTICO DE PLANTAS FORRAGEIRAS NA UEPAE DE SÃO CARLOS 
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o melhoramento genético de plantas forrageiras iniciou-se na UEPAE de 
são Carlos em 1985, cOO! o trabalho em Andropogon gé\YaTJ.lS (L.) Kunth, 
cujo principal objetivo é o de conseguir uma cultivar de rápida implan 
tação, aproveitando-se a variabilidade genética da cv. Planaltina. ÀS 
sim, foran selecionadas 26 plantas de aparente rápida implantação, cu 
jas sementes foran colhidas e semeadas em linhas, cOO! duas repetiçÕeS-:
Foran utilizados vários critérios para avaliação dessas progênies, po 
rem entre eles o que se revelou de maior utilidade foi uma escala de 00 
tas de O (sem emergência de plântulas) a 5 (emergência rápida, plântÜ 
las vigorosas). Através, principalmente, desse critério, verificou-ae 
que quase todas as 26 progênies tinhan melhor implantação que a cv. Pla 
naltina. Assim, as 7 melhores progênies foran selecionadas e t1ve~ 
suas plantas individualizadas, pennitindo-se o livre cruzamento entre 
elas em lotes isolados de polinização. Em janeiro de 1986, as sementes 
das plantas individuais foran semeadas em 4 blocos, utilizando-se a cv. 
Planal tina cano testenunha e foram novamente avaliadas através de esca 
la de notas. Neste segundo experimento, foram selec1anadas 10 prog~ 
nies, cOO! uma pressão de seleção de 20%, que serão cruzadas entre si em 
lotes isolados de polinização e sofrerão novo ciclo de seleção. Até o 
manento, os estudos realizados indican ser alta a herdabilidade desta 
caracteristica (h2>6C%). Ainda dentro desta linha de pesquisa, a UEPAE 
de são Carlos iniciará em 87-88, progranas de melhoranento genétiCO de 
Paspalun (grupo plicatula), utilizando o material (cerca de 300 aces 
sos) j~ caracterizado citologicamente pelo CENAK;EN e do guandu (Caja: 
~ cajan L.), visando-se a obtenção de linhagens de melhor arqui tetura 
e vida mais longa. 
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