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NELHORAMENTO GENETIcO DA MALVA (E/rena lobata, 1.) NA AMAZÔNIA
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Kprodução de fibra seca de malva (E/rena lobata,
L.)
provém dos Estados do Amazonas (38%) e do Pará (62%). O rendimen
to médio de fibras de malva nas várzeas desses dois Estados está
na ordem de 1.500 e 1.200 lcg/ha, respectivamente. Na terra firme
esse rendimento alcança 1.000 kg/ha. A superioridade, em termos
de produtividade, das várzeas em relação E terra firme, deve-se
E sua maior fertilidade natural.
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Sentido-se a necessidade de dotar a região com cultiva
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res de malva mais produtivas e com características agronômicas
industriais desejáveis, traçou-se um programa de melhoramento g
nético dessa cultura.
O programa teve início em 1976, em uma área de agricul
tor no Município de Irituia (PÁ) , onde selecionaram-se, baseado
nos caracteres de diâmetro e altura, 1.000 plantas de um
mate
rial originário de Santarém, e 1.000 plantas de outro
material
local, os quais, mais tarde, colhidas as sementes, receberam as
denominações de Br 01 e Br 02, respectivamente. Esse
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serviu de base para todo o programa de melhoramento genético
seguir.
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Dando prosseguimento ao programa, as cultivares Br 01 e
Br 02 foram plantadas em lotes isolados numa área de 2.500 m 2 , no
Campo Experimental de Tracuateua (Bragança-Pa) , no espaçamento de
1,00 m entre linhas e 0,20m entre plantas.
Subdividiu-se a área em 250 estratos de 10 m 2 e fez-se a
Para
seleção das duas iRelhores plantas déntro dõ 'dada estrato.
diâ
tanto foram levados em consideração os parâmetros: altura e
cada
metro. Assim procedendo-se, selecionaram-se 500 plantas de
cultivar.
Das plantas selecionadas na cultivar Br 01,
tomaram-se
as
as 8 melhores plantas, enquanto que na Er 02 consideraram-se
6 melhores plantas.
Os coeficientes de variação estimados para as duas
cul'
tivares denotam existir maior variabilidade ambiental para diáme
tro do que para altura de plantas, indicando que a seleção basea
da na altura pode ser mais eficiente.
A média das 8 plantas selecionadas na cultivar Br 01 foi
superior em 17% e 53% para diâmetro e altura da planta, respecti
vamente, quando comparadas com a média da população original. Na
cultivar Br 02 a ,ii€dia das 6 plantas selecionadas foi superior em
13% e 47%, para diâmetro e altura da planta, respectivamente, em
relação a média da população original.
As sementes dessas plantas estão sendo multiplicadas pa
ra formação de estoque e, posteriormente, serão avaliadas em eu
saio de competição.
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