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A oportunidade para utilizar plantas selvagens, quer diretamente
quer como material de elevado potencial para programas de
melhoramento vegetal está a reduzir-se rapidamente devido à
degradação dos ecossistemas. Habitats naturais estão a
desaparecer devido à expansão e intensificação da atividade
agrícola, à ocupação urbana, ao desenvolvimento industrial e
construção de novas barragens e estão a ser irreversivelmente
destruidos pela poluição, erosão e sobreutilização. Esta
degradação dos ecossistemas é a principal razão para que
muitas espécies sofram erosão genética, afetando especialmente
as populações locais e espécies selvagens. O problema é devido
ao uso generalizado e por vezes excessivo de herbicidas e de
variedades altamente produtivas das principais espécies
cultivadas, incluindo gramineas e leguminosas pratenses.
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Em Portugal, os sistemas de agricultura das áreas de clima
mediterrâneo contemplam uma produção vegetal ainda dominada
pela cultura de cereais, com o consequente uso sistemático de
herbicidas e fertilizantes e a produção animal em regime extensivo,
utilizando os restolhos de cereais e pastagens naturais pobres,
muitas das vezes em sobre pastoreio, o que acentua a degradação
da flora que compõe ou deveria constituir as pastagens naturais,
reduz a fertilidade dos solos e acentua a erosão genética.

A introdução de variedades melhoradas nos sistemas de agricultura
pressupõe a prévia colheita e conservação das populações antigas
ou tradicionais, pois em grande medida elas constituem um
repositório de características importantes para serem usadas na
criação de “novas variedades melhoradas.” O abandono e a
substituição das variedades tradicionais por estas novas variedades
mais produtivas e com uma base genética mais estreita contribui
para a perda de diversidade genética disponível e que é essencial
para o desenvolvimento dessas mesmas variedades melhoradas.

A investigação na área do melhoramento de pastagens, forragens,
leguminosas para grão e outras espécies, visando a obtenção de
variedades de espécies pratenses, forrageiras e proteaginosas,
pode contribuir decisivamente para a diversidade de culturas
opcionais a incluir na agricultura a praticar em sequeiro, garantindo
assim a necessária sustentabilidade do sistema.

A utilização de variedades melhoradas proporciona a obtenção de
rendimentos unitários mais elevados e contribui, de modo
significativo, para a resolução dos problemas da fome e má nutrição
existentes em muitas regiões do mundo.

Para que as novas variedades possam responder às exigências de
transformação da agricultura portuguesa e traduzir-se numa
evolução do potencial genético do germoplasma a divulgar, elas
devem resultar de um melhor conhecimento sobre o
desenvolvimento e reprodução das espécies, traduzindo-se num
elevado potencial de rendimento; deverão possuir boa plasticidade
ecológica de adaptação, o que se consegue pela utilização de
amplas coleções, onde está representada uma grande diversidade;
possuir tolerância aos stress bióticos e abióticos, como a resistência
às pragas e doenças mais importantes e possuir elevada tolerância
ao frio e à secura, principalmente em fases críticas do seu
desenvolvimento, como a floração, fecundação e enchimento do
grão (caso da produção de grão e/ou semente), ou possuir bom
crescimento invernal, com elevada acumulação de matéria seca
(caso das forragens e pastagens); possuir elevado valor de utilização
através de altos teores proteicos e elevada digestibilidade da
matéria seca, com reduzidos teores de compostos antinutricionais;
e ainda, possuir morfologia adaptada à mecanização, no caso das
leguminosas para grão e forragens e tolerância ao pisoteio e elevada
qualidade, para as espécies pratenses, para que se possam integrar
facilmente nos modernos sistemas de produção.

O sucesso da atividade de melhoramento depende quase em
exclusivo da disponibilidade e conhecimento das coleções de
recursos genéticos das culturas em questão e fundamentalmente
da variabilidade expressa.

Se a agricultura modificou tanto o ambiente que a paisagem que
hoje contemplamos é essencialmente agrícola e visa satisfazer
crescentes necessidades de produção, de acordo com o aumento
da população, a necessidade do uso de variedades mais produtivas
e técnicas agrícolas para aumentar o rendimento, contribuíram



para o grande avanço técnico do melhoramento de plantas,
principalmente nas espécies tradicionalmente cultivadas para
alimentação humana e animal.

Com a revolução industrial, coincidindo com o grande
desenvolvimento da genética e do melhoramento de plantas, o
aumento do bem-estar social motivado por uma maior distribuição
da riqueza, a grande migração dos camponeses para a cidade
industrial e o advento da mecanização, estavam criadas as
condições para a produção industrial de alimentos, na base de
monocultura intensa, originando excedentes que, ainda hoje,
tantos problemas causam nos países desenvolvidos. A produção
de carne e leite a partir da erva reduziu-se e deu lugar à produção
industrial, com grande incorporação de alimentos concentrados.
O uso de monocultura e a aplicação continuada de herbicidas
levou à degradação da flora natural em muitas regiões. As inúmeras
variedades ou populações tradicionais de muitas culturas
desapareceram, por substituição pelas variedades melhoradas ou
pelo alargamento das áreas de monocultura.

Em face destes e de outros fatores adversos, com a degradação
da fertilidade dos solos, a ocorrência cada vez maior de doenças
e pragas sobre as culturas, infestantes difíceis de controlar por
terem aumentado a sua frequência de tal forma que exigem a
aplicação cada vez maior de fitofármacos com implicações
ambientais devastadoras, houve a necessidade de repensar o
futuro próximo. Assim, a limitação do uso de pesticidas e
fertilizantes para além de certos níveis, a necessária redução da
produção de excedentes e a recuperação da fertilidade dos solos,
bem como a redução de infestantes e da ocorrência de doenças
e pragas pela interrupção dos seus ciclos, levou à reinvenção
(reintrodução) dos sistemas racionais de uso da terra, pelo
desenvolvimento de rotações que garantam rendimentos regulares
e produtos de qualidade, por medidas de boas práticas agrícolas
de modo a proteger o ambiente e a recuperar a fertilidade dos
solos, garantindo a perenidade do sistema, a que veio a dar-se o
nome de agricultura sustentável. Por outro lado, o retorno à
aplicação de certas técnicas agrícolas convencionais degrada o
solo, empobrecendo-o em matéria orgânica (MO) e favorecendo
a erosão.

Como reação a estes procedimentos, apareceu também nos países
industrializados, a agricultura biológica e a agricultura de
conservação. Assim, a agricultura de conservação, que permite
travar a degradação e a erosão do solo, a contaminação das águas
e a emissão de CO2 para a atmosfera, é uma das vias a seguir no
futuro próximo para que o solo não seja só o suporte físico das
plantas mas o centro da vida biológica, onde se degradam
substâncias e se processa uma atividade purificadora.

Trata-se de uma forma mais cuidadosa de cultivar a terra, por
recurso a técnicas como a sementeira direta, a mobilização mínima
e o estabelecimento de coberturas vegetais para proteger o solo.
A agricultura biológica pretende aliar a conservação do solo e a
produção natural de alimentos, com a aplicação de produtos
naturais como fertilizantes orgânicos e biocidas para o controlo
de algumas pragas e doenças. Qualquer destes tipos de agricultura
necessita de variedades ajustadas às condicionantes impostas, ao
que o melhoramento genético tem respondido de forma oportuna
e rápida utilizando as fontes de variabilidade conservada.

Hoje, se bem interessam os elevados rendimentos das culturas
industriais, de modo a garantir receitas compensadoras aos
agricultores, também a qualidade é um fator decisivo para se
atingir o maior ganho aliado a uma maior facilidade de
comercialização das produções. A elevada mecanização específica
e o elevado custo dos fatores de produção, exigem variedades
tecnologicamente valorizadas, a que o melhoramento genético
responde com grande eficiência, servindo-se muitas das vezes da
variabilidade natural e outras vezes da variabilidade induzida.

A perda de populações locais foi rápida, quer pela sua substituição
por variedades novas melhoradas, quer pelo desuso em que caíram
certos alimentos, devido à evolução nas dietas alimentares das
populações rurais que rapidamente se urbanizaram. Em muitas
destas situações é difícil conservar essa fonte de diversidade ou
a sua recuperação envolve estratégias dispendiosas nem sempre
se atingindo os resultados esperados (repatriamento de
germoplasma, pesquisa de germoplasma similar em regiões de
clima semelhante em outras latitudes, etc.). No entanto, sabe-se
hoje que a evolução das plantas cultivadas no sentido em que
foram obtidas variedades de elevada produtividade só foi possível
porque existia essa variabilidade disponível. A existência de
variabilidade é necessária para que continue a haver progresso
em agricultura. A importância do germoplasma já havia sido
assinalada pelo menos em 1890. Tendo em conta que numa
agricultura desenvolvida a evolução das plantas cultivadas tem
lugar principalmente nas mãos do melhorador, a manutenção da
variabilidade genética é a única possibilidade de mudança para o
futuro.

Os recursos fitogenéticos estão agrupados em coleções,
conservadas em Bancos de Germoplasma, em centros públicos
de melhoramento genético, em Universidades, Escolas, etc. e em
empresas de melhoramento para a obtenção de variedades
comerciais. Por outro lado, a sua conservação pode fazer-se ex
situ, sob a forma de sementes em câmaras frias de temperatura
controlada, ou de temperatura e humidade controlada, de plantas
vivas, de tecidos vegetais cultivados in vitro e outros (pólen e
ADN), ou in situ, ou seja, no próprio local onde se cultiva ou se
mantém o que se quer conservar.
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Realiza-se em Elvas, no dia 23 de Novembro, a XXXIIIª Reunião de

Outono da nossa Sociedade, subordinada ao tema “Recursos

Genéticos Pratenses e Forrageiros”, com o apoio do INRB, I.P., L-

INIA. O programa e as condições de participação podem consultar-

se em: www.sppf.pt

XXXIIIª Reunião de outono
da SPPF

Valorização do leite produzido
em  pastoreio

O grupo láteo holandês Friesland Campina (FC) informou que

todo o leite que irá distribuir terá de provir de vacas exploradas

em regime que envolva pastoreio.

Esta medida faz parte de um plano ecológico traçado pela

companhia, designado “Roadmap 2020”, que pretende

assentar uma tendência de produção sustentável. Da mesma

forma, é também objetivo do grupo atingir um “efeito climático

neutro”, ao nível da produção leiteira e sua transformação.

Atualmente são já 80% o número de associados que têm as

suas vacas não estabuladas, uma percentagem que representa

15.300 aderentes distribuídos pela Holanda, Bélgica e

Alemanha.

O sócio nº 1 da SPPF e fundador da empresa FERTIPRADO,
Eng.º David Crespo, participou como orador, desenvolvendo o tema
“Forragens”, no Colóquio “Estratégia Alimentar para Bovinos Leiteiros”,
realizado em Aveiro na última semana de outubro, por iniciativa da
Associação Portuguesa dos Criadores da Raça Frísia. 

Por indicação da DGADR, aprovada em Conselho Nacional de
Protecção da Produção Agrícola, a SPPF está representada no
Grupo de Trabalho incumbido de efetuar a revisão das “Normas de
Produção Integrada de Pastagens e Forragens”. Neste grupo de
trabalho têm também assento outros sócios em representação dos
respectivos organismos, designadamente do INRB, I. P. e das
direções regionais de agricultura e pescas.

As coleções de germoplasma, segundo a sua finalidade, podem ser
de base, conservadas a médio ou longo prazo; ativas destinadas à
permuta; coleções nucleares ou “core collections”, constituídas por
um número reduzido de amostras que refletem toda a variabilidade
existente na coleção base e coleções de trabalho que são as dos
melhoradores.

Quanto ao tipo de conservação, distinguem-se dois tipos de sementes:
ortodoxas, as que se conservam em condições de baixa humidade
e temperatura e recalcitrantes, as que não se podem secar sem perda
de viabilidade, como a bolota, a castanha, a semente do chá etc. Só
se podem conservar em bancos de sementes as ortodoxas; as espécies
de sementes recalcitrantes deverão ser conservadas em coleções de
plantas vivas, cultura de tecidos in vitro, criopreservação, etc.
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textos de acordo com o novo acordo ortográfico

Glossário de terminologia em Pastagens e Forragens

Foi publicado no 1º número deste ano da revista especializada  “Grass
and Forage Science” uma proposta de terminologia internacional
para a área das forragens, pastagens e produção animal em pastoreio,
a ser apresentada em próximos Congressos Internacionais da “British
Grassland Society ” e da “Rangeland Society”. Entre os autores da
proposta, organizados na forma de Comité Internacional  (“Forage
and Grazing Terminology Commitee”) conta-se o Professor Alain
Peeters que, no decorrer do 16º encontro da FAO /Pastagens de
Montanha, nos lançou o desafio de elaboração de uma versão do
trabalho em língua portuguesa, considerando a importância desta
em termos internacionais.

A SPPF prontamente aderiu à proposta e, sob a coordenação do
Professor Nuno Moreira, foi constituifo um grupo de trabalho
integrando alguns dos nossos associados, a fim de se elaborar a
proposta nacional de terminologia para as Forragens e Pastagens.

Candidatura ao Fundo EDP para a Biodiversidade 2011

Conjuntamente com centros de investigação e outras sociedades
científicasnacionais, a SPPF integra o projeto Eco-Portal – (Geo)Portal
dos Habitats e da Biodiversidade, estando já formalizado esta
candidatura ao Fundo EDP para a Biodiversidade 2011.

Pastagens de montanha:
contributos para a
Agricultura e o Ambiente

Organizado pelo Institute of Technology
and Life Sciences (ITP-www.itep.edu.pl)
e Association of Water and Land
R e c l a m a t i o n  E n g i n e e rs  a n d
Technicians, decorreu em Cracóvia, no sul da Polónia, entre 25 e 27
de maio último, o 16º Encontro temático da rede FAO-CIHEAM
Mountain Pastures Network.

Os objectivos desta rede técnica internacional,  visam o
desenvolvimento de métodos e ferramentas de extensão vocacionados
para a valorização e promoção da qualidade dos produtos e
recuperação de territórios em riscos de abandono. É neste espaço
de diálogo que são periodicamente abordados problemas específicos
da produção forrageira e pratense em zonas de montanha,
estimulando-se o intercâmbio e a partilha de ideias, projetos e
iniciativas entre pequenos grupos de técnicos, investigadores, docentes
e outros agentes de desenvolvimento.

Este 16º encontro focou-se no papel e contributos agronómicos,
ambientais e sociais das pastagens de montanha, no contexto das
alterações globais, da conservação dos recursos naturais e da
valorização das produções pecuárias associadas a estes agro-
ecosistemas. Os trabalhos científicos apresentados repartiram-se por
duas sessões temáticas:  Sessão 1: Alterações climáticas e práticas
de pastoreio: impactos sobre a vegetação; Sessão 2: Produção de
carne e leite em sistemas agro-pecuários de montanha.

Participou neste encontro e em reuniões paralelas, o associado e
membro da direção, Eng.º Carlos Aguiar, do IPB/Escola Superior
Agrária de Bragança, que apresentou o seguinte trabalho “The effects
of climate fluctuations and soil heterogeneity on the floristic
composition of sown Mediterranean annual pastures”.

Publicações e links úteis

Pela importância e atualidade  do tema de capa
desta newsletter e da XXXIIIª Reunião de Outono,
merece aqui referência a recente edição do livro
“Participatory research and on-farm Agricultural
Biodivesity in Europe”, da autoria de Michel Pimbert.

O livro foi publicado este ano pelo International
Institute for Environment and Development (IIED),
em associação com a Réseau Semences Paysannes
(www.semencespaysannes.org) e com a Comissão
de políticas ambientais, económicas e sociais (CEESP)
da IUCN - International Union for Conservation of
Nature (www.iucn.org/about/union/commissions
/ceesp). Para os interessados em aceder através da
Internet a estes e outros links de informação rigorosa e de acesso gratuito sugere-
se também a consulta às páginas seguintes: http://www.fao.org/documents
e http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/index.htm

Quando, face à situação atual de dificuldades e incertezas sociais e
económicas, os responsáveis políticos e a sociedade portuguesa em geral
parecem finalmente reconhecer a importância de revitalizar a produção agrícola
para garantir a auto-suficiência alimentar, é nossa convicção ser este momento
oportuno para nos empenharmos e unirmos na defesa das Pastagens e
Forragens, como setor fundamental ao desenvolvimento sustentável da agro-
pecuária nacional. Para este objectivo, a Sociedade Portuguesa de Pastagens
e Forragens apresenta-se como um “parceiro” privilegiado, podendo contribuir,
entre muitas outras acções possíveis, para a  formulação de políticas e medidas
para o setor das pastagens e forragens e da produção animal, na participação
dos seus sócios em programas de investigação e de experimentação e na
formação especializada em pastagens e forragens para os técnicos que operam
neste domínio. As reuniões científicas e técnicas da Sociedade apresentam-se
também como fóruns onde estas questões devem ser debatidas.

No período que decorreu desde a publicação do primeiro número da TRIFOLIA,
aquando da XXXII Reunião de Primavera realizada em Coimbra, a SPPF participou
em várias atividades científicas e técnicas, de acordo com o compromisso que
assumimos de consolidação da nossa Sociedade e de divulgação e promoção
das Pastagens e Forragens, com destaque para:
Presença nas feiras “Agro-Agrária” que decorreu na Escola Superior Agrária de
Castelo Branco e na “II Feira de Caprinicultura da Região do Pinhal Interior Sul”
que se realizou em Proença-a-Nova, com a instalação de expositores e recursos
audiovisuais para apresentação e divulgação da SPPF;
Participação na candidatura ao Fundo EDP para a Biodiversidade, com o projecto
“Eco-Portal – (Geo)Portal dos Habitats e da Biodiversidade” apresentado pelo
CIBIO (Univ. do Porto) em parceria com outras sociedades científicas;
Participação, a convite da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, no grupo de trabalho para a revisão das “Normas de Produção Integrada
de Pastagens e Forragens”;
Constituição de um grupo de especialistas da SPPF para elaborar um Glossário
sobre Terminologia para Pastagens e Forragens e Animais em Pastoreio.

Cientes das capacidades e do papel relevante que a SPPF e os seus sócios
podem desempenhar para o conhecimento e a definição clara do papel das
pastagens e forragens na agricultura portuguesa, esperamos que as outras
instituições com responsabilidades no setor, nomeadamente os organismos
oficiais, facultem condições para o incremento de trabalhos de investigação,
experimentação e divulgação e implementem politicas de incentivo ao
desenvolvimento desta área.


