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AVALIAÇÃO E MELHORAMENTO PARTICIPATIVO DE BUCHA
VEGETAL PARA CULTIVO ORGÂNICO

Maria Aldete Justiniano da Fonseca Ferreira

DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE:

No Brasil há uma grande variabilidade genética de bucha vegetal (Luffa cy/indrica),
representada pelas variedades tradicionais. No entanto, pesquisas com esta espé-
cie praticamente não existem no país, apesar da sua importância para a geração de
renda na agricultura familiar. Esta atividade tem como objetivo avaliar o desempe-
nho fitotécnico de germoplasma tradicional de bucha vegetal, cultivado em sistema
orgânico de produção, identificando e recomendando aos agricultores aqueles mais
adaptados a este sistema de cultivo e melhorar as variedades tradicionais de bucha
vegetal para uso em sistema de base ecológica. São avaliados acessos de germoplas-
ma conservados na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, conforme critérios
de produtores e de pesquisadores. Como segunda etapa, serão realizados dois ciclos
de seleção massa I no acesso de germoplasma que for selecionado no primeiro ano,
adotando-se os mesmos critérios de avaliação utilizados na primeira etapa.

PRINCIPAIS RESULTADOS:

1

CULTIVAR TESTADA/INDICADA

A VALlAÇÃO DE GERMOPLASMAS DE BUCHA VEGETAL

A avaliação de germoplasmas de bucha vegetal, no município de Porteirinha-MG,
permitiu indicar os acessos PORTol e o MAF263, oriundos da comunidade Furado
da Onça, Porteirinha-MG e do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa-Cenargen,
respectivamente, como aqueles mais indicadas para o cultivo na região, o que esti-
mula a produção dessa espécie e contribui para o incremento da produtividade e
qualidade da produção. (Mais detalhes em Ferreira et aI., 2010j Ferreira et ai., 2009).

METODOLOGIA CIENTíFICA

ADAPTAÇÃO DE METODOLOGIA PARTlClPATlVA, PARA IDENTIFICAÇÃO DE GERMOPLASMAS DE

BUCHA VEGETAL.

A avaliação participativa do ensaio de bucha vegetal iniciou-se com uma reunião com
os agricultores, onde foram utilizadas as ferramentas participativas tempestade de
idéias" e "matriz de classificação, conforme Boef e Thijssen'. Por meio dessas meto-
dologias foi possível descrever as características relevantes a serem utilizadas para
seleção das variedades de bucha. A tempestade de ideias foi realizada a partir de
três termos: a planta, o fruto e o uso da bucha. Baseados nesses termos, os grupos
puderam discutir e apontar características que seriam decisivas para se obter varie-
dades mais adaptadas às formas de manejo e ao uso da planta. Em conjunto com a
tempestade de ideias, foi construída a matriz de classificação, pela qual foram dispos-
tas as características a serem avaliadas em cada acesso, e determinada a pontuação
referente a essas características, que variou de o a 5. Nas avaliações, os agricultores
utilizaram como critérios a ocorrência de doenças (Do), de pragas (Pr), o número de
frutos por planta (NF), o vingamento da planta (Vi) e o número de ramificações (NR).
(Mais detalhes em Ferreira et al., 2009).

1- BOEF, W. S. de, THIJSSEN, M. H. Ferramentas participativas no trabalho com cultivos, variedades e se-
mentes. Wageningem, Wageningem Iternational. 2007. 87P
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Figuras 43 - Diferentes
etapas do melhoramento 1oP~:';""1K
participativo de bucha veg-
etal, com metodologia que
utiliza espetos de madeira
na eleição dos materiais.
A - Ferramenta partici-
pativa "espetos de ma-
deira para seleção de
materiais no campo - o ag-
ricultor fazendo sua opção.
B- Planta e os espetos de
madeira colocados pe-
los agricultores, quando L.-_";"'~_"
da eleição dos materiais.
C- Ferramenta participativa
matriz de classificação para
seleção de materiais com
base nos critérios definidos
pelos agricultores na ferra-
menta tempestade de idéias"
D- Matriz com os totais re-
sultantes da preferência dos
agricultores. (Fotos: Maria
Aldete Justiniano da Fonseca

Ferreira)
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