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Este ensaio tem por

de P. elliottii no viveiro,
adulta e a possibilidade de
dução de sementes.

objetivo verificar a eficiência da seleção de mudas
visando a maior produtividade das ãrvores na idade
adotar este método para a formacâo de ãreas de pro-

As mudas de f. elliottii varo elliottii foram produzidas na Floresta N~
cional de Capão Bonito e aos nove meses, após a semeadura, foi feita a seleção,
baseada na altura total e rigidez do caule. Essa ultima caracteristica foi ava
liada subjetivamente, em relação a media das mudas. No total, foram seleciona-
das 207 mudas, numa intensidade de seleção correspondente à proporção de 1 :3500.

O plantio foi feito em junho de 1972, dispondo-se as mudas selecionadas
alternadas com duas de porte medio (testemunhas), ao longo das linhas. O espa-
çamento adotado foi de 2 m x 2 m entre plantas e 8 m x 8 m entre mudas selecio-
nadas.

As avaliações referentes às medições de altura total (H) e diâmetro à
altura do peito (DAP) feitas aos cinco anos e cinco meses e aos nove anos e cin
co meses para as ãrvores selecionadas e não selecionadas são apresentadas na
Tabela 1.
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TABELA 1. Resultados das avaliações em altura (H) e diâmetro (DAP) de arvores
selecionadas e testemunhas (normais) aos cinco anos e cinco meses
e aos nove anos e cinco meses apos o plantio.

H (m) DAP (cm)
5 anos e 5 meses 9 anos e 5 meses 5 anos e 5 meses 9 anos e 5 meses

-x % ganho -x % ganho x % ganho -x % ganho
Selecionadas 7.22
Testemunhas 6.64

8.7 13.45
12.89

4.34 11.81
10.05

17.5 18.31
16.90

8.34

Pelos dados expostos, pode-se observar que o ganho porcentual para
os criterios avaliados tende a diminuir com a idade das plantas. Entretanto,
em termos absolutos, as diferenças entre as medias em altura foram altamente
significantes.

Por ocasião da ultima medição foi feito um desbaste seletivo de
40% nas ãrvores não selecionadas, visando a futura transformação dessa area
de produção de sementes. Aos 15 anos o experimento deverã ser novamente ava-
liado.


