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Localização de alguns Guardiões no Rio Grande do Sul, em 2010
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Guardião Juarez Filipi Pereira - Sentinela do Sul

ferramentas melhor
adequadas para
caracterização e seleção de
plantas com características
superiores.
A Embrapa Clima
Temperado conta com
inúmeros Bancos
de
Germoplasma em que, através
destas ações, as sementes
são colocadas à disposição
dos agricultores, permitindo o
desenvolvimento de novas
cultivares
e o
seu
aproveitamento de forma
mais efetiva.
Coleções de sementes
de cultivares crioulas de
milho, feijão, cucurbitáceas,
feijão-vigna, bem como outras
espécies de importância, são
distribuídas para avaliação em sistemas locais de
produção e diversificação dos sistemas produtivos.
O trabalho contribui efetivamente para a
preservação e caracterização do germoplasma das
espécies consideradas, atualmente disperso no estado,
de modo a torná-lo disponível para o desenvolvimento de
novas cultivares. O aproveitamento do germoplasma
crioulo é de fundamental importância para a
sustentabilidade da agricultura brasileira.
A retomada, por parte dos agricultores, do hábito
de conservação de suas sementes e seleção das
melhores plantas torna-se fundamental para redução da
perda da agrobiodiversidade.
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A evolução da agricultura mundial tem levado à
ocorrência de problemas preocupantes a toda
sociedade, tais como: a erosão genética, a
simplificação dos sistemas produtivos e o
empobrecimento do segmento que caracteriza a
agricultura familiar.
Populações com genes de adaptabilidade
específica, que caracterizam o que se conceitua como
cultivares crioulas, devem ser mantidas in situ, como
forma de preservar fenótipos que poderiam ser
perdidos, caso essas populações viessem a ser
removidas de seus respectivos habitats, o que
provocaria, simultaneamente, a interrupção do
processo de coevolução da planta com o ambiente.
Agricultores familiares que, por sua vocação e
experiência, são identificados como os guardiões in
situ deste germoplasma, são estimulados a discutir as

