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RESUMO

As várias espécies do gênero Stylosanthes têm
sua utilização limitada como leguminosa para
pastos, devido ã incidência de antracnose,
doença causada por Colletotrichum

floeosporioides. Pesquisas visando
dentificar fontes de resistência

demonstraram limitada variabi 1 idade genética.
Diante disto, resolveu-se iniciar projeto
visando indução de mutação, a procura de
resistência a antracnose em Stylosanthes
guianensis, uma vez que tal leguminosa tem
importância potencial para pastos, no Brasil.

Como material, resolveu-se utilizar a
introdução N.O. 1336, devido suas boas
características agronômicas. A determinação
da radiossensitividade foi feita irradiando-se
sementes secas com várias doses de raios-gama,
na fonte de 60co do CENA. Baseando-se na
altura e sobrevivência das plantas da geração
Mi, em relação ao controle, foram escolhidas
duas doses para o tratamento definitivo, ao
redor de GR35 e LD50. Sementes foram
irradiadas com estas doses e plantadas no
ca.npo. A colheita destas plantas foi feita
utilizando-se o processo massai. Uma amostra
de sementes de cada dose será utilizada gara
a obtenção da geração M2. 0 plantio sera
feito em condições de campo em novembro de
1984, com alta incidência de antracnose. A
seleção será feita através da colheita
individual de plantas melhores do que o
controle. Progenies destas plantas (geração
M3) serão avaliadas novamente no campo em
1985.
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1. INTRODUÇÃO
0 uso de leguminosas forrageiras

nas pastagens é ainda bastante reduzido no
Brasil. No Estado de Sao Paulo, apenas 51 da
área das pastagens é representada por
consorciação de gramineas-ieguminosas. Isto
ocorre principalmente nas grandes propriedades,
onde são utilizados métodos mais avançados
para a pecuária. Na realidade, as
leguminosas constituem uma forma econômica de
melhorar as pastagens naturais, de capacidade
de suporte extremamente baixa. Isto não sõ
devido a ser fonte proteíca gara a
alimentação animal, mas também por fornecer
nitrogênio ãs gramTneas associadas, através da
fixação simbiõtica.

0 gênero Stylosanthes SW.,
compreendendo várias espécies com potencial
forrageiro, é o mais importante na Austrália
tropical e sub-tropical. Foi introduzido em
1933, sendo o responsável, em grande parte,
pelo sucesso da pecuária lustraliana e sua
utilização tem-se expandido em vários paTses.
No Brasil , ocorreriam 8 espécies, das quais
S. guyanensis (Aubl.) SW., seria a mais
comum no Brasil Central, segundo dados
relatados em 1974 (1 ) . Posteriormente,
realizou-se um amplo levantamento da
distribuição do gênero no Brasil (2) .
Constatou-se então a ocorrência de 25
espécies, do Norte ao Sul do país, sendo que
19 delas foram encontradas em Minas Gerais,
um dos centros de diversidade do gênero no
Brasil.

S_. guyanensis apresenta grande
variação de formas, porte arbustivo a sub-
arbustivo, variando de ereto a prostrado,
alcançando até 2,0 metros de altura. Trata-se
de planta predominantemente autogama, podendo
ocorrer certa % de cruzamentos (3 , 4 ) , com
Infiorescências do tipo espigas compostas
ovoides e globosas, flores amarelas e fruto
vagem, do tipo lomento, com dois artículos.

Essa leguminosa não é exigente
em fertil idade de solo, desenvolve-se
relativamente bem em solos ácidos, podendo ser
utilizada para solos de cerrado.
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Portanto, as características
mencionadas justificam o interesse em trabalhos
de melhoramento em tal espécie. A maior
limitação ã sua utilização ê a antracnose,
causada pelo fungo Coiletotrichum
gloeosporioides. Tal doença causa perda dt
vigor, desfoliação. diminuição da produção de
forragem e de sementes e muitas vezes, morte
das plantas. Foi constatada pela primeira vez
em Deodoro, Rio de Janeiro, em 1937, em S.
guyanensis e S. humilis. Na Colombia, fõi
identificada «xno proTema importante em
1972, iniciando-se então uma avaliação
sistemática para obtenção de germoplasma
resistente (5). Avaliações na Colombia e
Brasil mostraram que os ecõtipos têm reações
diferentes, dependendo da localidade, o que
sugere a presença de diferentes raças do
patõgeno nos habitats naturais de
^tylosanthes. A antracnose tem causado
prejuízos em pastagens da America Tropical e
suo-tropical, bem como na Austrália, Tailândia,
países africanos e na Flórida (6).

Muitos dos ecõtipos que se
mostraram resistentes na Colombia, foram
suscetíveis em testes realizados em Brasília e
no Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa.
Por outro lado, os trabalhos de avaliação
feitos por este Instituto, a partir de
coleções realizadas no Brasil Central,
demonstraram que a antracnose tem ocorrido em
diferentes graus de intensidade.

As mutações induzidas, tem sido
utilizadas como meio de se aumentar a
variabilidade genética, possibilitando a
seleção de mutantes para varias
características agronômicas. No que se refere
a resistência ã doenças, mutantes
resistentes têm sido obtidos tanto para
doenças causadas por fungos, como bactérias e
vírus. No entanto, pode-se observar em
relação rerente destes mutantes (7) que a
maioria deles tem sido relacionados a doenças
causadas por fungos.

Diante do que foi exposto,
resolveu-se realiza" este trabalho que tem
como objetivo a indução de mutantes
resistentes a antracnose em Styiosanthes
guyanensis, a partir da utilização de
radiação gama.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Material Genético Utilizado

Resolveu-se u t i l i z a r a
introdução N.O. 1336. Tal material procedente
do IAC foi introduzido, em Nova Odessa, junto
com outros e testado pelo Inst i tuto de
Zootecnia em vários locais. Após dois anos de
observações concluíram pela sua paiati l idade e
produção de massa verde, o que recomendou N.O.
1336 para estudos mais avançados ( 8 ) .
Inclusive no que se refere a antracnose, tal
introdução mostrou ser um pouco mais tolerante
do que outras.

2 .2 . Determinação da Sensitividade a Raios-
Gama

Para se escolher as doses
def in i t ivas a serem uti l izadas no trabalho,

realizou-se um experimento preliminar.
Sementes secas foram irradiadas com 10, 20, 30,
40, 50 e 60 kR de raios gama (taxa de dose de
317 kR/h) na fonte de 60co do CENA. Foram
uti l izadas duas repetições, com 100 sementes
por tratamento. Tais sementes, mais o
controle, foram semeadas individualmente em
copos plásticos e mantidas em casa-de-
vegetaçao no Ins t i tu to de Zootecnia, e após,
transplantadas para o campo.

Os efeitos da radiação foram
avaliados na época do florescimento pela
medida da al tura e sobrevivência das plantas
da geração M] , dois meses apôs o tratamento.
Foram fe i tas regressões entre dose e al tura
de planta e entre dose e sobrevivência em
relação ao controle. Com base nestes
parâmetros efetuou-se o tratamento def in i t ivo
para a obtenção da geração Mi.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3 . 1 . Determinação da Sensitividade

Na Tabela 1 , apresentam-se os
efeitos das diferentes doses de raios-garoa com
relação a plãntuias anormais, a l tu ra ,
sobrevivência e florescimento.^ Observa-se o
grande aumento no número de piântulas
anormais, com o aumento da dose. Também
nota-se a diminuição na altura e
sobrevivência e um l ige i ro retardamento no
florescimento. Todos estes efei tos
fisiológicos eram esperados na geração Mi e são
comuns neste t ipo de trabalho.

Considerando-se o controle como
100,0, realizaram-se as curvas de regressão

TABELA 1 - SENSITIVIDADE A RAIOS GAMA DE
Styiosanthes guyanensis,
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75,17

70,52

69,?5

65,55

70,02

kR/h

semeadura

SOBREVI
VENCIA"

( * )
60* *

100,00
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13,23
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*** PI intui as que permaneceram no estado
cotiledonar, sem desenvolvimento posterior.
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entre altura e sobrevivência (Y) e dose (X).
Baseando-se na regressão para a altura (Y =
10.151,11 - 119,18X), determinou-se que a
dose que causaria 35% de redução na altura
(6R35) seria a de 48,5 kR. Para a
sobrevivência ( l /Y = 8,86 x 10*3 + 4,67 x 10"6
X 2 ) , a dose que causaria 50% de letal idade
(LD50), seria de 38,0 kR. Tanto a GR35 como a
LD50 são utilizadas para trabalhos de indução
de mutações. Resolveu-se portanto ut i l i zar
estes parâmetros para o tratamento definit ivo,
para a obtenção da geração Mi.

3.2. Tratamento Definitivo.

Em novembro de 1983, foi
realizado o tratamento definitivo. Sementes
foram irradiadas com 38,0 kR (LD50) e 48,5 kR
(GR35) utilizando-se aproximadamente 83.000
sementes para cada tratamento, e plantadas no
campo, em Nova Odessa, juntamente com os
controles. Utilizou-se o espaçamento de 2
metros entre linhas e 20 cm entre as sementes.
Observou-se que a emergincia do tratamento com
38 kR foi semelhante ã do controle.
Entretanto, sementes tratadas com 48,5 kR,
apresentaram taxa de emergência muito baixa.
Isto pode ter ocorrido devido ãs condições de
seca que existiram e que pode ter prejudicado
mais o tratamento com altas doses. Por isto,
foi realizado um outro plantio com sementes
irradiadas com 48,5 kR, em janeiro de 1984.

As sementes das plantas obtidas
com o tratamento de 38,0 kR começaram a ser
colhidas semanalmente a partir de 1/08/84.
Resolveu-se utilizar o sistema de colheita
massal das plantas sobreviventes da geração
Mi. Os resultados preliminares das colheitas
semanais, têm indicado um número menor de
sementes obtidas das plantas provenientes de
sementes irradiadas. Esta esterilidade
também ê característica dos efeitos geração
Mi. Quanto ãs plantas do tratamento com 48,5
kR, por haverem sido semeadas tardiamente,
terão suas sementes colhidas em época
posterior.

Uma vez terminada a colheita das
plantas obtidas a partir do tratamento de
sementes com 38,0 kR, o plantio da geração M2
será efetuado a partir de novembro de 1984.
Será retirada uma amostragem de sementes que
serão plantadas em Nova Odessa, onde
normalmente ocorre alta Incidência natural de
antracnose. As plantas que se mostrarem
melhores em relação ao controle, serão
selecionadas e colhidas Individualmente. As
progenies destas plantas serão novamente
avaliadas no campo em novembro de 1985, junto
com a geração M2 proveniente do tratamento com
48,5 kR.

4. CONCLUSÕES

De acordo com o que foi
discutido, até o momento, o que se conseguiu
foi a determinação de GR3& (48,5 kR) e a
LD50 (38 kR) a partir da irradiação de
sementes secas com raios gama.

Os trabalhos programados para
a geração M2, onde-se rara a seleção de
mutantes, poderão demonstrar a possibilidade

de obtenção dos mutantes resistentes
procurados.

INDUCED MUTATION AIMING AT RESISTANCE TO
ANTHRACNOSIS IN Stylosanthes guianensis (Aubl)
Sw.

SUMMARY

The utilization of different species of the
Stylosanthes genera is limited as a legume
for pasture, due to the incidence of
anthracnosis, a disease caused by
Colletotrichum gloeosporioides. Research work
to identify resistance sources, showed a
limited variability. It was then decided to
initiate a project on induced mutation to
obtain resistance to anthracnosis in
Stylosanthes guianensis as this is a
potentially important legume for pastures in
Brasil.

The material used was the introduction N.0.
1336, due to its good agronomic
characteristics. Radiosensitivity
determination was made by irradiation of dry
seeds at various gamma-ray doses in the 6°Co
source of CENA.

Based on Mi generation plant height and
survival in relation to control, two doses
were chosen for the definite treatment, around
GR35 and LD50- Seeds were irradiated at these
doses and planted in the field. Harvesting
was carried out by mat; process. A sample
of seeds from each dose will be used to
obtain the M2 generation. They will be
planted in November 1984 under field
conditions with a high natural incidence of
dnthracnosis. Selection will be made by
individually harvesting plants which are
better than the control. Progenies of these
plants (M3 generation) will be again evaluated
in the field in 1985.
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