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UMA BREVE HISTÓRIA
DAS SEMENTES
Desde que a humanidade passou a domesticar as plantas,
no início da agricultura, a semente representava a garantia
de proteção da produção da família e da soberania alimentar
de comunidades e de povos. Destaca-se, nesse processo,
a contribuição das mulheres, principais responsáveis pelo
plantio das roças e pela conservação das sementes.
Ao longo dos milênios, o intercâmbio das sementes e as seguidas migrações contribuíram na
constituição de uma grande diversidade de espécies e variedades cultivadas, adaptadas aos
diferentes climas e aos ecossistemas do Planeta Terra. Esse legado nos foi proporcionado pelos
povos nativos, pelos indígenas e pelos camponeses.
Com o advento da Revolução Verde, após a II Guerra Mundial, as empresas multinacionais passaram
a produzir e massificar a comercialização de sementes híbridas, em substituição às sementes locais.
Iniciava-se um amplo processo de perda e de extinção de uma grande diversidade, associado aos
cultivos agrícolas.
Para obterem maiores lucratividades, essas empresas começaram uma nova forma de atuação no
mercado, por meio de grandes corporações que, além da produção de sementes híbridas, produziam
adubos químicos, agrotóxicos e maquinários agrícolas.
Essas sementes, diferentes das crioulas, exigem altas doses de adubação química e de venenos
- para alcançar índices satisfatórios de produção - e não podem ser guardadas para se plantar na
safra posterior.

Como não bastava produzir, era necessário garantir a “fidelidade” dos consumidores. Assim, foram
traçadas duas estratégias pelas grandes empresas:
difusão de pacotes tecnológicos, por meio dos órgãos de assistência técnica,
A. afazendo
com que os agricultores esquecessem suas sementes crioulas e adotassem a
tecnologia de interesse das empresas;

aprovação da Lei de Patentes, que impedia os agricultores de produzir e/ou
B. acomercializar
as suas próprias sementes.
No início dos anos 1980, as organizações camponesas começam a se organizar para contrapor a
esse modelo de agricultura. Tais ações resultaram na construção de uma proposta, chamada, no
início, de agricultura alternativa e, posteriormente, de agroecologia.
Dessa forma, nos últimos anos, tem-se dado atenção especial às comunidades agrícolas tradicionais,
não só como mantenedoras da diversidade biológica natural, em função de suas práticas agrícolas
de baixo impacto, mas também como guardiãs da variabilidade genética e da biodiversidade de
plantas cultivadas.
Nesse contexto, a Rede Sócio-técnica da Agricultura Sertaneja vem implementando uma série de
ações, no âmbito da conservação da biodiversidade local e do fortalecimento do manejo comunitário
de sementes. Essa Rede Sócio-Técnica envolve diversas organizações de agricultores, sindicatos de
trabalhadores rurais, associações, cooperativas, organizações de assessoria, centros de pesquisas e
universidades no Norte de Minas Gerais.
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Escolha da semente e da variedade
Deve-se, em primeiro lugar, escolher as melhores sementes, de origem conhecida, de boa sanidade,
descartando-se as piores. É preciso definir as qualidades que queremos para as nossas sementes,
como: sementes grandes ou pequenas; resistência ao caruncho e a outras pragas, à seca, ao
tombamento; bom empalhamento; altura da planta; porcentagem de óleo; entre outras.
O grupo de produtores de sementes da região pode fazer um ou vários Campos de Observação
de Variedades, para identificar aaquelas que possuem as qualidades desejadas, e que melhor se
adaptem na localidade.

como fazer um Campo de Observação de Variedades?

A. escolhidas as variedades, usar o espaçamento médio que se pratica na região;
o plantio em área de fertilidade média ou um pouco abaixo da média da
B. fazer
propriedade, onde apresente as mesmas condições para todas as variedades;
C. usar 2 fileiras de 5 metros por variedade;
definir por adubar, utilizar a mesma quantidade para cada variedade e a mesma
D. sequantidade
que se costuma utilizar na roça;
E. repetir a mesma variedade 3 vezes;
em volta do ensaio, no mínimo, 2 fileiras de qualquer uma das variedades,
F. colocar
para que nenhuma seja favorecida por tomar mais sol;
diariamente, fazendo comparações e anotando cada passo do
desenvolvimento das variedades.
G. acompanhar

Saber o tipo de flor que dá origem à semente
A maioria das sementes que cultivamos vem das flores. As plantas que dão flor funcionam como
animal e gente: para formar a semente, o pólen que vem da parte masculina tem que encontrar um
óvulo, que fica na parte feminina, para fertilizar.
Existem plantas em que as partes feminina e masculina estão bem juntas na mesma flor e bem protegidas
do vento e da visita dos insetos. Essas plantas raramente cruzam com outras plantas vizinhas. É o caso
do feijão, amendoim, gergelim, algodão, arroz, soja e outras. Nesse caso, em sua maioria, as flores são
autofecundadas (A), ou seja, de polinização fechada, conforme ilustra a figura abaixo.
Há plantas em que as partes feminina e masculina estão separadas uma da outra, mas na mesma
planta. É o caso do milho, da abóbora, girassol, mamona. Nesse caso, a maioria das flores tem
a fecundação cruzada (C), embora possa ter alguma percentagem de autofecundação, conforme
mostra a figura a seguir.
Saber o tipo de flor da semente é importante, pois ela vai influenciar:

1. no maior ou menor isolamento do campo de sementes;
quantidade mínima necessária de sementes para se fazer o plantio de um
2. nacampo
de produção de sementes.
> AUTOFECUNDAÇÃO

.....................................................................

PENDÃO
FLOR MASCULINA

> FECUNDAÇÃO CRUZADA

ESPIGA
FLOR FEMININA

CULTIVO

QUANTIDADE
MÍNIMA DE
SEMENTES

DISTÂNCIA
MÍNIMA PARA
ISOLAMENTO

Feijão (A)

0,5kg

15m

Amendoim (A)

3kg

20m

Gergelim (Ac)

0,3kg

250m

Algodão (Ac)

3kg

50/250m

Milho (C)

3kg

300m

Girassol (C)

2kg

800m

Mamona (C)

2kg

1.000m

Sorgo (Ac)

1kg

30/300m

(A) (C)

(A) (C)

A - autofecundadas
C - fecundação cruzada
Ac - percentagem autofecundadas e fecundação cruzada

As variedades locais das sementes devem ser coletadas, preferencialmente, nas áreas das roças.
Deve-se ter o cuidado de coletar sementes de pelo menos 200 plantas, andando em ziguezagues no
terreno, com colheita tanto em manchas de terra boa como em terra fraca.
Se as sementes já estiverem no paiol, no caso do milho, separar pelo menos 200 espigas, escolhendo
em diversas partes da pilha de milho. Se forem de outras espécies já debulhadas, coletar a
quantidade indicada na tabela anterior, mas procurando retirar uma mesma quantidade dos
diferentes vasilhames em que elas estiverem armazenadas. Tais procedimentos são recomendados
para garantir a variabilidade das sementes.
Quando coletamos pela primeira vez as sementes, é importante fazer o registro de sua origem, de
acordo com a Ficha de Coleta de Sementes que se encontra ao final desta Cartilha, para que
saibamos a família e a comunidade onde eram cultivadas e suas principais características.
Toda área de roça ou qualquer lavoura pode ser também um campo de sementes. Mas para isso é
preciso tomar alguns cuidados e práticas para se obter sementes de boa qualidade. Esses cuidados
devem ser registrados na Ficha de Acompanhamento do Campo de Produção de
Sementes, também ao final desta Cartilha.
Esses cuidados se iniciam com a escolha da variedade, com o isolamento da área da roça (se for
necessário) e com o manejo adequado da lavoura até a sua colheita e posterior armazenamento.

Escolha da área e isolamento
Plantar em solo com fertilidade média ou um pouco abaixo da média da propriedade evita que
a semente fique “viciada” com solos férteis. Para garantir a diversidade genética, recomenda-se
escolher uma área de, no mínimo, 3.000m2.
O isolamento, de acordo com a tabela anterior, é usado com especial cuidado nas culturas em
que há fecundação cruzada. Serve para evitar que variedades comerciais (híbridas) “castiguem”
a crioula, provocando misturas de características indesejáveis. As lavouras devem ser isoladas de
outros plantios da mesma espécie, para evitar cruzamentos e a conseqüente mistura do material.

Atenção

Devem-se evitar áreas
onde venta forte, devido à.
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como fazer o isolamento?
Uma maneira de fazer esse isolamento é escolher uma área que fique distante de outra área com o mesmo
cultivo, obedecendo às indicações da tabela anterior das distâncias mínimas de outras lavouras.

Se no local em que se separam os cultivos existirem barreiras naturais (matas, rios, montanhas, etc.),
essa distância de isolamento poderá ser menor, pois haverá uma “cortina” de isolamento.
No caso de não se poder plantar distante, as plantas que possuem polinização aberta devem ter
o seu plantio efetuado em épocas diferentes, evitando coincidência no período de florescimento,
conforme a tabela abaixo:

CULTIVO

INTERVALO
DE SEGURANÇA

Feijão

20 dias

Amendoim

45 dias

Gergelim

45 dias

Algodão

90 dias

Milho

30 dias

Girassol

15 dias

Mamona

150 dias

Sorgo

30 dias

QUAIS ETAPAS DEVO
SEGUIR PARA CONDUZIR
MEU CAMPO DE SEMENTES

AGROECOLÓGICAS?
Preparo da terra

É muito importante que a terra esteja em boas condições para receber a semente. Fazer o plantio
em nível, tirando as enxurradas que cortem a área da lavoura. Ao se manterem os restos culturais
sobre o solo, evita-se o crescimento do mato, bem como a perda de água.

Recomenda-se não deixar o gado na palhada, pois ele
retira a cobertura da terra que irá adubar o terreno,
além de compactar o solo quando pisa.

Cuidado!
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Adubação
Não é necessário usar adubo químico para melhorar o terreno. A melhor adubação é a verde (feijão
de porco, crotalária, mucuna, amendoim forrageiro, feijão guandu, fava, etc.). Essas plantas fixam o
nitrogênio ao solo, além de cobri-lo, evitando a erosão e a perda d’água.
A adubação pode ser completada com resíduos de outras culturas (palhada de arroz, feijão, de milho,
tortas de frutas e oleaginosas), estercos (aves, suínos, gado), ou, ainda, rochas moídas (calcário e
fosfato natural).

Semeadura
Para evitar problemas futuros, como misturas e desuniformidade da lavoura, é importante “catar”
as sementes boas e fazer o teste de germinação antes da semeadura.

Testando a germinação (Teste de emergência)
Para saber o percentual de germinação, é necessário plantar 400 sementes no campo. Após alguns
dias, contar as plantas que germinaram normais e dividir por quatro, para encontrar o percentual.

CULTIVO

PERCENTAGEM IDEAL
DE GERMINAÇÃO

Feijão

80%

Amendoim

80-85%

Gergelim

90%

Algodão

80%

Milho

85%

Girassol

75%

Mamona

85%

Sorgo

80%

O ideal é, no mínimo, 85%.
a
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Consórcios
Pode-se implantar o campo de sementes com outros cultivos em consórcio, tomando os cuidados para
se evitar cruzamentos indesejáveis, ou seja, o cruzamento com outra variedade do mesmo cultivo e na
mesma área de roça.

QUAL ESPAÇAMENTO É O MAIS INDICADO?
Para um campo de melhoramento e produção de sementes é recomendado utilizar o espaçamento
utilizado na região. É importante que os próprios agricultores definam seus espaçamentos,
considerando as diversas situações, como consórcios, características da variedade, ambiente de
cultivo, etc.
Veja a tabela com algumas sugestões:
CULTIVO

ESPAÇAMENTO

OBSERVAÇÕES

Milho

1m entre linhas x 20-25cm entre plantas

5 a 4 plantas por metro linear

Granífero: 70 a 80 cm entre linhas

10 plantas por metro linear

Forrageiro: 50cm entre linhas

15 plantas por metro linear

Rasteiro: 50 a 70 cm entre linhas x 5 a 10 cm
entre plantas

10 plantas por metro linear

Ereto: 30 a 50 cm entre linhas x 20cm
entre plantas

5 plantas por metro linear

Sorgo

Amendoim

Arranque: 50cm entre linhas x 15 a 20 cm
entre plantas

Feijão

Catador: 60cm entre linhas x 30cm
entre plantas

Colocar 2 a 3 sementes por cova

Corda: 1m x 1m

Girassol

60 a 90 cm entre linhas x 15 a 30 cm
entre plantas

4 a 7 plantas por metro linear

Mamona

1m x 1m ou 4m entre linhas x 1m
entre plantas (consorciado)

Colocar 2 a 3 sementes
por cova, mantendo uma
planta após desbaste

Algodão

80 x 20cm ou 70cm entre linhas x 30cm
entre plantas

4 a 5 plantas por metro linear

(porte médio)

Gergelim

Ramificado: 80cm a 1m entre fileiras x 30cm
entre plantas
Não Ramificado: 60 a 70 cm entre fileiras
x 15cm entre plantas

Fileiras duplas:
1,70m entre fileiras de 30cm
dentro da fileira e de 10cm
entre plantas
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Desbaste ou raleamento
Consiste em eliminar as plantas que estão em competição em uma mesma cova. É o momento de
definir o número de plantas desejado por metro linear. Deve ser feito quando as plantas atingirem
um palmo de altura.

Eliminação de Plantas (Purificação)
Essa operação consiste na eliminação de todas e quaisquer plantas que possam vir a comprometer
um campo de sementes (plantas raquíticas, doentes e danificadas).
Esse trabalho deve, na medida do possível, ser executado nas seguintes épocas: assim que as
plantas nascerem, pouco antes do florescimento, no florescimento, na formação dos grãos e antes
da colheita.

Não confunda purificação com desbaste ou raleamento!!!
CONTROLE DO MATO
Os campos de sementes devem ser manejados por meio de capinas ou roçadas, de forma que o
mato não comprometa o rendimento das variedades. De 25 a 30 dias após o plantio, pode-se fazer
a primeira capina para controlar o mato. Não deixar desenvolver plantas de “garrancho” dentro da
lavoura ou próximo dela.
EM TERRENOS MAIS INCLINADOS, ROÇAR RUAS ALTERNADAS, NÃO DEIXANDO O SOLO EXPOSTO À EROSÃO.

Observações no Campo
Da emergência à formação dos grãos, mas principalmente na floração e na formação dos grãos, é
bom olhar as lavouras para se certificar de como está o andamento do campo de produção, bem
como para obter informações concretas das variedades.

Controle de Pragas e DE Doenças
Para que o campo de sementes não seja comprometido com pragas e doenças, algumas caldas
de conhecimento do agricultor podem ser aplicadas preventivamente, durante o desenvolvimento
vegetativo, antes da floração e na formação dos grãos.
URINA DE VACA: 1 LITRO EM 20 LITROS DE ÁGUA
BIOFERTILIZANTES: 1 LITRO DE BIOFERTILIZANTES EM 20 LITROS DE ÁGUA

Pré-colheita
Se a roça for muito grande, após a segunda capina e eliminação das plantas mais fracas, divide-se
o campo em 3 áreas, de acordo com as diferenças do terreno (fertilidade, inclinação, quantidade de
plantas por m2).
É nessas áreas que vai se fazer a seleção mais aprimorada e que vai se fornecer as sementes da
família para o próximo plantio.
Dias antes da colheita, deve-se marcar, com uma fita, as melhores plantas de cada área dividida no
terreno.

Importante
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Colheita
A colheita deve ser realizada logo que for identificada a maturação ou ponto de colheita, garantindo
sementes ausentes do ataque de insetos, bem como danificadas pelo clima.

>

QUANTO MAIS TARDE SE REALIZA A COLHEITA, MAIORES SÃO OS RISCOS
DE PERDAS NA QUALIDADE DAS SEMENTES.

O quadro a seguir sugere algumas maneiras de identificar o ponto de colheita:
CULTIVO

PONTO DE COLHEITA

OBSERVAÇÕES

Milho

Palha bem seca. Ao dobrar, a inserção
da espiga se quebra facilmente.
Ponto preto na base do grão.
Debulha facilmente.

Dobrar abaixo da espiga.

Sorgo

Camada preta na inserção do grão
na palha. Debulha facilmente.
Ao morder, sentir o ponto farináceo.

Camada preta aparece da
ponta para a base do cacho.

Amendoim

Quando 70% das vagens de cada planta
apresentarem manchas escuras no interior.
Ao passar os dedos, o tegumento da
semente se solta facilmente.

Ao aproximar da cor original
da semente (rosa, vermelho,
branco-avermelhado)

Feijão

Arranque: quando as plantas passarem
de amarelo para seco.
Catador: vagens secas, castanhas
e folhas verdes.

Folhas caindo, com vagens
de coloração verde para
castanho-cinza.

Girassol

Quando caule e capítulo (cabeça) estiverem
com cor castanha-escura a marrom. Coletar
uma mostra e observar, após 3 dias,
se não há mudança de forma (murcha) ou cor.

Folhas ainda verdes,
não totalmente secas.

Mamona

Quando 100% dos frutos do cacho
estiverem secos. Ao abrir a baga (frutos).

Completar secagem no terreiro.

Algodão

Colheita por etapas - 1ª apanha quando 50%
dos capulhos estiverem abertos.

Colher os capulhos da parte
inferior da planta separados.

Gergelim

Assim que os frutos começarem a “estalar”.
Quando as plantas atingirem
amadurecimento completo.

Colher antes que os frutos
estejam totalmente abertos
(na parte da manhã) - 90 a 110
dias. Amarrar e deixar os feixes
em pé na lona.

Seleção
Deve ser feita na lavoura, identificando as plantas com características desejáveis, como: porte médio
ou alto; caule forte, bem enraizado, com maior número de cachos, vagens ou capulhos; menor
número de capítulos ou espigas; folhas grandes, espigas, cachos, capítulos, vagens ou capulhos
grandes; espigas bem empalhadas; além de outras características desejadas, como resistência a
pragas, a doenças e à seca.
Fazem-se dois tipos de seleção, de acordo com o destino da semente:

seleção é aquela em que a família seleciona com mais cuidados e critérios
A. aasprimeira
sementes que vão ser utilizadas por ela própria no próximo plantio (Semente da
Família). Essas sementes serão colhidas nas três áreas que foram demarcadas;

seleção é aquela que vai ser feita em toda a lavoura. Essas sementes vão
B. asersegunda
destinadas à sua troca ou à sua comercialização (Semente do Vizinho).

Como fazer a seleção?

A. Seleção das sementes para o próximo plantio (Seleção Estratificada)
Os agricultores que optarem pela divisão do campo de sementes em três terrenos (bom, médio e
fraco) deverão:

> colher 50 espigas, capítulos, cachos ou vagens de cada rua em sacos separados e identificados
com o número da área e da rua;

> assim, de cada saco com 50 espigas, cachos ou vagem, devem-se selecionar a(os) 15 melhores.

B. Seleção das sementes para troca ou comercialização (Seleção Massal)

Essa segunda seleção é realizada por meio da colheita em todo o campo de semente,
descartando apenas aquelas plantas que não apresentam o padrão da variedade, e as
plantas que se apresentarem definhadas ou com ataque de pragas e de doenças.

> Colher, no mínimo, 300 espigas, cachos, vagens, para sementes da próxima safra, garantindo,
assim, a diversidade genética;

> escolher, a cada 10m, a melhor espiga, cacho ou vagem, que venha da melhor planta com
as características desejadas.

Não JOGAR AS ESPIGAS, CACHOS, CAPÍTULOS OU VAGENS
NO CHÃO, PARA QUE NÃO SEJAM ATACADOS POR FUNGOS,
UMIDADE OU OUTROS CONTAMINANTES.
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Secagem
Espalhe uma camada fina de semente numa superfície de secagem (terreiros, lonas plásticas),
para permitir a circulação do ar. Durante a operação, há necessidade de movimentação periódica
das sementes, com rodos de madeira, para secagem mais rápida e uniforme, evitando, assim, o
superaquecimento. Não se deve deixar as sementes no período de sol mais quente nem no sereno,
pois pode diminuir a germinação.

Como saber se as sementes estão secas?
Uma boa maneira de saber se as sementes estão secas o suficiente é morder o grão e verificar se ele
oferece resistência. Outra, é chacoalhar as sementes nas mãos e ouvir se ocorre um barulho seco.

Não SE DEVE DEIXAR AS SEMENTES SECAREM NO CAMPO (PRÓPRIA
PLANTA) POR LONGOS PERÍODOS, APÓS O PONTO DE COLHEITA.
A prolongada exposição a fatores climáticos adversos, bem como ao ataque de pragas e doenças,
pode prejudicar a qualidade do material, comprometendo, inclusive, o armazenamento.

Armazenamento
As sementes, após limpas, podem ser guardadas em vasilhames, em tambores e em sacos
plásticos, bem fechados e armazenados em local coberto e fresco. Nessas condições e sob uma
temperatura média de 25°C, as sementes mantêm sua qualidade por cerca de nove meses.
As sementes que foram colhidas para continuidade do plantio do próximo campo de sementes
devem ser armazenadas em frascos separados.
Para o armazenamento de espigas de milho, é fundamental que elas se encontrem secas e bem
empalhadas, para estarem protegidas de carunchos.

Importante
Não se esqueça de anotar,
na embalagem, a variedade
e a data do armazenamento!
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Não é necessário utilizar
corantes (agrotóxicos) para
conservar as sementes!

Como posso armazenar minhas sementes?
Uma bombona (tambor plástico) é ideal para armazenar as sementes e protegê-las dos ratos
e das pragas de armazenamento. Caso as sementes não sejam suficientes e sobre espaço, é
necessário acender uma vela ou tampinha com álcool e, em seguida, vedar bem.
A bombona deve ser tampada para que o fogo queime o ar. Assim, o caruncho não sobrevive.
Se a quantidade de sementes for menor, podem-se armazená-las em latão ou garrafão.
Este deve ser fechado com uma rolha ou espiga e depois vedado, com cera de abelha derretida.
Podem-se usar também garrafas plásticas cheias até a boca, para não haver entrada de ar.

Existem diversos produtos naturais que não causam
danos à saúde e ao ambiente, como:
Cal
Podemos colocar uma camada fina de cal a cada 20cm de sementes.

Folhas de eucalipto
Colocar uma camada fina de folhas de eucalipto frescas e de cheiro forte
a cada palmo de sementes. Ou, ainda, intercalar entre sacos. Depois de
secas, as folhas devem ser trocadas.

Cera de abelha
Alguns agricultores vedam seus silos, caixas ou latas, com cera de abelha.

Cinza de madeira
Controla, além de pragas de grãos armazenados, as pragas da parte aérea
de plantas. Para controlar o caruncho, mistura-se 1kg de cinza em 20kg de
sementes limpas e secas.

Casca de laranja seca e moída
20 gramas de casca seca e moída para cada quilo de sementes.

Folhas de louro ou DE Eucalipto e dentes de alho
Todos esses produtos são indicados para o controle de pragas de grãos
armazenados. Devem ser misturados com o produto a conservar.

A LUTA PELO RECONHECIMENTO OFICIAL DAS SEMENTES DE VARIEDADES LOCAIS
Legislação de sementes DE variedades

A Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456 de abril de 1997) garante o direito do agricultor
reproduzir, em sua propriedade, as sementes de variedades locais (ou crioulas), desde que para
uso próprio. A Lei que impedia a comercialização dizia que, para ser semente, teria que
ser desenvolvida em centro de pesquisa e ser registrada no Ministério da Agricultura.
Em sua última formulação de 2003, após pressões de organizações da sociedade civil, a Lei de
Sementes e Mudas (Lei 10.711/03), que regulamenta toda a produção, o uso e o comércio de
sementes e mudas, passou a reconhecer oficialmente as sementes crioulas (Artigo 2, inciso XVI), o
que permite que elas sejam distribuídas ou fomentadas por programas governamentais (Artigo 48).
Isso quer dizer que nenhum prefeito ou governador pode excluir as sementes crioulas dos
programas públicos.
A promulgação dessa Lei criou as bases legais para a implantação de políticas públicas orientadas
ao resgate, à conservação e ao uso de sementes crioulas.
Além disso, a Lei admite a possibilidade de que agricultores familiares, assentados da reforma
agrária e indígenas produzam e comercializem as suas próprias sementes, sem a necessidade de
registrá-las no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Artigo 8°, parágrafo 3°).
Porém, ela não permite a venda no mercado formal, na casa agropecuária, por exemplo. Para que
a semente possa ser vendida no mercado formal, tem que ser registrada no Registro Nacional de
Cultivares. A Lei foi feita de novo para favorecer o agronegócio, pois agora ficou muito mais burocrático
para as organizações familiares se manterem no mercado formal, produzindo sementes registradas.
O importante é que toda melhoria na Legislação de Sementes depende do debate e da
organização do povo. São brechas na Lei que vão facilitar muito as nossas vidas!
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ANEXO I - Ficha de Coleta de Sementes

Nome da Cultura
Variedade

| Data da coleta

/

/

Nome de quem foi coletada a semente
Comunidade					

| Município

Descrever algumas características da planta:
Cor da semente

| Tipo do grão

Cor da flor

| Número de frutos por pé

Grãos por frutos

| Altura da planta

Ciclo - dias para soltar a flor

| Dias para iniciar a colheita

Tipo de terra em que é plantada
Tipo de terra de que gosta
A planta é mais atacada por alguma praga ou peste? Qual(is)? _________________________
_______________________________________________________________________
De que mais gosta nessa variedade? ___________________________________________
_______________________________________________________________________
Origem das sementes – Há quantos anos planta essa variedade?
Quem forneceu essa variedade? ______________________________________________
(Nome, comunidade e município de quem adquiriu a semente)

Quantidade de sementes coletadas:
Nome de quem coletou as sementes:

Data:

/

/

ANEXO II - Ficha de Acompanhamento
Campo de Produção de Sementes Agroecológicas

Safra:

Produtor(a) de sementes:
Comunidade:

| Município:

Cultura:

| Variedade

( ) Grão ( ) Forragem | Teste de Germinação: Data
Área plantada (ha)

/

/

|

% germinação

| Data do Plantio

/

/

Quantidade de sementes usadas (kg)
Práticas utilizadas: adubação: tipo

| Quantidade (kg)

Desbaste Sim ( ) Não ( )

| Purificação Sim ( ) Não ( )

Florescimento: Início

/

/

| Fim

/

/

Ocorrência de pragas e doenças: Sim ( ) Não ( ) Qual(is) _____________________________
_______________________________________________________________________
Controle Sim ( ) Não ( )

| Prática utilizada:

Ponto de colheita (maturação)

| Data

Colheita: data

| Quantidade colhida (kg)

/

Quantidade vendida (kg)

/

| Valor (R$)

Quantidade para consumo (kg) _______________________

/

/
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