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o entendimento pelos países signatários da Convenção da Diversidade Biológica - CDB da im-

portância do papel dos recursos genéticos de plantas e animais para a humanidade, colocou sobre os

mesmos uma inquestionável responsabilidade quanto àqueles recursos sobre os quais são soberanos.

Esta responsabilidade, na dimensão pragmática, implica na adoção de estratégias para sua conservação,

conhecimento e uso. Na Embrapa Clima Temperado o reconhecimento dessa responsabilidade e a per-

cepção simultânea dos processos geneticamente erosivos e do potencial funcional e nutracêutico que o

germoplasma crioulo apresenta, levou à concepção de um projeto de pesquisa contemplando a coleta; as

caracterizações agronômica, funcional e nutracêutica; a incorporação aos programas de melhoramento e

a identificação de variantes para uso direto, desse germoplasma. Dentre os acessos que foram captados

de feijão, milho, feijão-miúdo, cebola, abóbora, pepino, melão, amendoim e pimenta vermelha, espécies

integrantes do projeto, já houve a detecção de variabilidade para teores de fibras, proteínas e açúcares em

feijão; para teores de óleo em milho e de quercitina em cebola. Em feijão, milho, cebola, abóbora, pepino

e feijão-miúdo, há acessos que se constituem em germoplasma já, ou pronto para ser, disponibilizado

para cultivo
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