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A variabilidade encontrada no gênero Paspalum representa um modelo interessante na busca por 

genótipos mais produtivos e adaptados as diversas condições edafoclimáticas. Entretanto, seu 

modo de reprodução apomítico dificulta o progresso genético nos programas de melhoramento, 

pois a apomixia impede a recombinaçao genética entre indivíduos com caracteres agronômicos 

desejáveis, além de não permitir a proteção de cultivares com esse modo de reprodução junto ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

produção de forragem de híbridos interespecíficos apomíticos de Paspalum em comparação à cv. 

Pensacola. O experimento foi conduzido na Estação Experimental Agronômica da UFRGS, no 

município de Eldorado do Sul, RS. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados 

com três repetições. Foram avaliados quatro híbridos apomíticos (H12, H13, H20 e H22), 

obtidos por cruzamentos (P. guenoarum – Rojas x P. plicatulum – 4c-4x) realizados no Instituto 

de Botánica del Nordeste (IBONE), da Universidad del Nordeste Argentino, Corrientes, 

Argentina. Também foram avaliados os ecótipos nativos Baio e Azulão de P. guenoarum, assim 

como o ecótipo Bagual de P. notatum, pertencentes ao Departamento de Plantas Forrageiras e 

Agrometeorologia da UFRGS e a cultivar Pensacola (P. notatum), que foi utilizada como 

testemunha. A avaliação dos genótipos ocorreu por meio de cortes (14/01, 19/02 e 25/03/15), 

quando a altura média do dossel atingia 35 cm, mantendo-se um resíduo de 10 cm do solo para 

os genótipos de P. guenoarum. Os genótipos de P. notatum foram avaliados quando atingiam 25 

cm de altura, mantendo-se um resíduo de 5 cm do solo. Foi realizado o somatório dos cortes dos 

seguintes caracteres: produção de massa seca total (MST), massa seca de lâminas foliares 

(MSLF), massa seca de colmo (MSC). Para obter-se a relação folha:colmo (RFC) foi dividido o 

acúmulo da MSLF pela MSC. Os dados foram submetidos à análise de variância para detecção 

de diferenças entre os genótipos. Quando significativas para o teste F, foi efetuada a comparação 

entre médias pelo teste de Scott Knott a 5% de significância por meio do pacote estatístico 

GENES. Foi evidenciada diferença significativa entre os genótipos para os caracteres MST, 

MSLF e RFC. O rendimento de MST e MSLF, bem como a RFC apresentaram pouca 

variabilidade entre os genótipos, tendo como destaque a maior produção de MST e MSLF de 

todos híbridos e ecótipos de P. guenoarum em relação ao ecótipo Bagual e a cv. Pensacola, que, 

por sua vez, não apresentaram diferença estatística entre si. Para o caráter RFC, o ecótipo Azulão 

e a cv. Pensacola foram superiores estatisticamente em relação aos demais genótipos, e estes, não 

diferiram entre si. O desempenho produtivo dos híbridos, em relação à testemunha, torna-os 

promissores para o registro e proteção de cultivares forrageiras com características agronômicas 

superiores. 
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