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Cristina de Fátima Machado

DESCRIÇAO
O BAG de Spondias, iniciado em 2000 é mantido pela Embrapa Mandioca e
Fruticultura,Cruz das Almas - BA, em sua sede (Iat. 12°40'12" S; long. 39°06'07" W;
a~. 220 m). Conta com 29 acessos, provenientes de coletas e intercâmbio de
germoplasma,sendo os mesmos propagados vegetativamente. Os objetivos principais
são enriquecer (via coleta e intercâmbio), documentar, conservar, caracterizar e avaliar
combase em descritores morfológicos, físicos, químicos, moleculares e agronômicos
osacessos do BAG Spondias da Embrapa - CNPMF.

COlETA E CONSERVAçlO
O enriquecimento do BAG é feito via coleta na região
nordeste do Brasil e por introdução de germoplasma de
outras instituições de pesquisas no Brasil. A
conservação dos acessos é ex situ, em campo. Os
acessos obtidos são enxertados em porta-enxertos de
umbuzeiro, no espaçamento de 5,0 m x 2,0 m. O
número de plantas por acessos varia de dois a sete.

CARACTERlZAçlO E AVAUAçlO
As caracterizações morfológicas e avaliações
agronômicas são realizadas a partir de uma lista de
descritores, que incluem características vegetativas,
caracteres da inflorescência e do fruto e caracteres
relativos à composição flsica e química dos frutos. Na
caracterização molecular são utilizados marcadores
ISSR (lnter Simple sequence Repeat).

uso
Parte dos acessos foram avaliados, sendo que desses,
dez foram selecionados quanto as propriedades físicas
e químicas de frutos e estão em processo de validação.
Outra parte está sendo caracterizada e avaliada,
visando a seleção de genótipos para uso comercial.

DOCU "çlo E PARCEIROS
Os dados dos acessos estão incluídos no SIBRAGEN,
em arquivo Excel, que armazenará todas as
informações do germoplasma para facilitar o seu uso e
intercâmbio. Nessas bases de dados serão alimentados
dados de passaporte, caracterização e avaliação.
Parceiros: EMPARN, IPA e Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia.
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