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Abordagens participativas: melhoramento de arroz orientado para
o cliente para planícies de sequeiro, terras de encosta e baixas
aluvionares da Índia Oriental
SUMÁRIO:
Os agricultores mais pobres das áreas marginais beneficiaram pouco da produção de alto rendimento e das
variedades próprias da "revolução verde", que transformaram as produtividades nas áreas mais favoráveis.
Nos estados do nordeste da Índia, os agricultores que cultivam arroz de sequeiro em solos declivosos e de
baixa fertilidade, continuam a produzir variedades locais, de baixo rendimento e mais suscetíveis a praga e
doenças. Um melhoramento de plantas mais eficiente e altamente orientado para o cliente, proporcionou
uma solução rápida e a custos otimizados para o problema, através do desenvolvimento de novas variedades
de arroz de sequeiro superiores às variedades tradicionais.
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DESCRIÇÃO:
Os pequenos produtores de arroz de sequeiro necessitam de variedades precoces, que escapem à seca do
final de campanha, mas que ainda deem boas produtividades de grão e forragem. Aos agricultores indianos
foi dada a escolha de testar as variedades por eles próprios e nas próprias explorações. Este processo é
chamado de seleção varietal participativa (participatory varietal selection - PVS) e os agricultores
identificaram a variedade Kalinga III como a melhor das variedades modernas, pela maturação precoce,
elevada produtividade de grão e forragem e pela qualidade organolética.
No entanto, a adesão dos agricultores não foi muito significativa devido à sua baixa resistência à seca. A
variedade Kalinga III foi então cruzada com a IR64, num programa de melhoramento destinado a melhorar
as características pretendidas pelos agricultores. Este programa de melhoramento, orientado para o cliente,
produziu algumas variedades excecionais de arroz (Ashoka 165 e 900F, entre outros), oficialmente
recomendadas para os sistemas de produção de sequeiro, em Jharkhand.
Resultados
A preferência dos agricultores pelas novas variedades foi elevada. Em 2002, cerca de 97% dos agricultores
indicaram que iriam utilizá-las no ano seguinte e que 90% ou mais perceberam que elas seriam mais
produtivas. A maioria dos agricultores também percecionou que as novas variedades teriam maior
precocidade, maior produtividade e maior resistência à seca e ao armazenamento.
Em pesquisas realizadas em 2004, os agricultores relataram que, em 2002 e 2003, os preços dos seus grãos
atingiram, em média, valores 12% mais elevados. As novas variedades melhoraram significativamente o
rendimento familiar, com a maioria das famílias de agricultores a relatar que o efeito sobre o seu rendimento
foi grande. Mais de 60% dos agricultores relataram aumentos de rendimento da exploração de, pelo menos,
20%. Os agricultores adotaram estas variedades em elevadas proporções das suas terras. Nas aldeias onde

apenas tiveram acesso recente às sementes, a adesão global foi de cerca de 26% da área de arroz.
A multiplicação das sementes foi realizada por organizações não-governamentais e governamentais, para dar
resposta à elevada procura. A multiplicação de sementes e programa de disseminação também está em
andamento no Oeste da Índia, onde as variedades também têm sido bem aceites pelos agricultores (Virk et
al., 2005); (Mottram 2004); (Virk 2006).
O trabalho é descrito em publicações não especializadas: (CAZS sem data), (CAZS 2005) e (Stirling e
Witcombe 2004). Em (WITCOME et al 2002) são fornecidos outros exemplos de agricultores e
multiplicadores de plantas, que trabalham em parceria, para melhorar a produtividade e reduzir a pobreza.
Os impactos do trabalho são discutidos em (Virk et al sem data).
Recursos eletrónicos
http://www.dfid-psp.org/ [2]
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