UnB Webmail | Portal Aluno | CPD | Telefones | Contato

página inicial

notícias

Notícias
Últimas
Artigos
Galeria de imagens
UnB Hoje
Edição do dia
Edições anteriores

estude na UnB

aluno de graduação

Busca no portal

aluno de pós-graduação

ex-aluno

Secom UnB
Últimas

Artigos

CIÊNCIA - 13/06 /2011
Versão para
impressão

Enviar por e-mail

Alexandra Martins/UnB Agência

Divulgue seu evento
Contato
Divulgação Científica
Pesquisas
Nossos pesquisadores
Serviços
UnB Clipping
Atendimento

Assine nosso RSS

UnB Hoje

servidor

Pesquisar Noticias

Galeria de imagens

Receba o UnB Hoje

Mais notícias

professor

Produtores do DF aprovam mandioca
desenvolvida na UnB
Agric ultores apontaram que duas de cinco variedades des envolvidas no
Labor atório de Melhor amento Genético da Mandioca da UnB resistiram melhor
à ataque de f ormigas

Francisco Brasileiro - Da Secretaria de Comunicação da UnB
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Testes real izados por pro dutores rurais do Distrito Fe deral
apon taram b om dese mpenho de duas varieda des de mandioca
dese nvolvid as pelo profes sor da U niversi dade de Brasíl ia Nagi b
Nass ar. Os tipos d enomina dos pelo pesqui sador U nB 101 e 105
resi stiram a formi gas que atacara m as pl antaçõe s nos p rimeiro s
dois meses do ano. Os res ultados foram a presentados pe los
pequ enos ag riculto res nes ta sexta -feira, 10 de junho, ao professor,
que coorden a o Lab oratóri o de Mel horamen to Gené tico da Mandio ca
da U nB. Participaram do e ncontro nove do s 12 produtore s que
inte gram o projeto .
Cinco varie dades foram te stadas p elos produtore s duran te dois
anos e meio . “As formigas atacara m todos os tip os de m andioca que
plan tamos, mas as varieda des amarelo 1 e 5 fora m manti das
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inta ctas du rante o cultivo”, rela tou o p rodutor Élcio Ministé rio, qu e
cultiva 1 h ectare da mand ioca des envolvi da na U nB em u ma
prop riedade próxim a a São Sebasti ão. Hil ário Fe rnandes , Noêmi a
Pere ira e Maria He lena Du tra rela taram o mesmo resulta do.
“Tam bém tive probl emas co m a prag a, mas não nes tes tip os de
mand ioca”, contou Maria H elena.
Élci o desta cou ain da as vantagens de outra vari edade d esenvol vida
no L aborató rio, a ICB 300 . “Essa varieda de tem uma pro dução d e
mass a nos ramos im pressio nante em comparação co m a rai z”,
afirmou. El iane Mi nistéri o, mãe d e Élcio , conto u que p or caus a dessa
cara cterística a p lanta p assou a ser usa da para alimen tar os
anim ais da proprie dade. Para isso , ela u tilizou a parte aérea da
plan ta, no lugar d a raiz. “Lá ela era us ada na comida das gal inhas e
de g ado lei teiro”, explicou. Nagi b Nassa r conta que os resultados
eram espera dos. “Os tipos amarelo 1 e 2 foram e xatamen te os q ue
apre sentara m maior resistência no s teste s no La boratório”, di sse.
A avaliação de qua is as m elhores varieda des de mandioca para o
plan tio e d istribu ição em pequena s propriedades faz pa rte do projeto
do p rofesso r de an álise d os tipos de man dioca d esenvol vidos n o
Labo ratório junto a peque nos prod utores. Financiado pe lo Cons elho
Naci onal de Desenvolvimen to Científico e Tecnol ógico (CNPq), o
proj eto está no te rceiro ano de e xecução .
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Variedades testadas pelos produtores resistiram à ataque de f ormigas

CONSUMO – A mandio ca plan tada pel os prod utores serve p ara
come rcialização e consumo próprio . “A produção de fari nha seria
outro uso p ossível , mas o s pequen os prop rietári os não têm com o
comp etir co m grand es prod utores n esse ca mpo”, e xplicou o técn ico
Antô nio Dan tas da Empresa de Assi stência Técnica e Extensão
Rura l (EMATER), qu e també m participou do encontro entre os
prod utores e o pro fessor.
Antô nio des tacou a importância do uso da mandio ca para a
alim entação dos próprios produtores. “É uma que stão de segura nça
alim entar. Esse ti po de p rodução mata a fome de muita gente e não
aparece nas estatísticas do governo”, afirmou.
As p esquisa s condu zidas p elo professor N agib Na ssar es tão
dire cionada s para a modificação e seleçã o de es pécies de
mand ioca co m o obj etivo d e gerar espécie s resis tentes a praga s e,
ao m esmo te mpo, ma is nutritivas. “A UnB 101, po r exemp lo, foi
sele cionada pelo p ercentu al de ca roteno e pela resistê ncia”, explica .
“Mas ainda estamos melhorando a e spécie, dobran do a qu antidad e
de m aterial genéti co”.
O professor explica que a técnica não é transgê nica, j á que n ão
introduz um gene e stranho na plan ta. Com o méto do, o p rofesso r
pretende in tensifi car o resultado observado pel os agri cultore s no ti po
UnB 101 na resistê ncia ao ataque das formigas.
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