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SEMENTES

0 sucesso de urn empreendimento
florestal depende de latores tais
como, escolha correta da especie,

producao de intidas de alta qualidade e
praticas silviculturais adequadas.

Atualmente os viveiros florestais
apresentam diversos estagios de de-
senvolvimento, existindo desde os mais
simples que produzem intidas para
pequenos produtores rurais ate moder-
nos viveiros automatizaclos corn pro-
ducao anual superior a 20 milhOes de
mudas.

Os sistemas de producao de
mudas empregados vac) desde o
tiadicional use de sementes ate a
titilizacao de tecnicas avancadas de
in icropropagacao.

Na producao de mudas. urn dos
['attires principals a considerar é a
qualidade genetica das sementes.

Avancos na pratica de manejo
do viveiro estao diretamente rela-
cionadas a qualidade das sementes
utilitadas. As provenientes de pomares
clonais sac) mais caras em relacao as
de areas de producao de sementes c
necessitain de major cuidado. mas tern
apresentado melhor desempenho. Os
ganhos obtidos no melhoramento
devem ser maximizados corn a utiliza-
cab de boas praticas de viveiro. 0 use
de tecnicas ultrapassadas pode resultar
em perdas de 40% ou mais do recurso
oenetico.

A producao de sementes de alta
qualidade c mais adequada para

S(

a ecologic da re-
giao onde se vai
trabalhar C. de fun-
damental impor-
tancia nos progra-
mas de refloresta-
men lo. Este fator
aliado a utilizacao
de tecnicas silvi-
culturais adequa-
das, desempenha
importante papel
na obtencao de
florestas de alto
rend i me n t o por
area, formadas em um menor period°
de tempo. Alem disso, a producao
de madeira de melhor qualidade,
proporcionara um acreschno no ren-
dimento industrial e unlit melhoria
no padrao de qualidade do procluto
final.

Os traballios de melhoramento
genetico na Klabin para obtencao
de sementes geneticamente superiores
iniciou a partir da selecao de arvores
matrizes nos melliores povoamentos
comerciais. Essas arvores, fenotipica-
mente superiores, apresentaram
crescimento rapido, de boa forma,
resiseencia a doencas e boa adaptacao
ao meio. Em uma fast mais avancada
do programa, selecionou-se tambem
caracterfsticas de qualidade da ma-
deira. Para a obtencao das sementes
melhoradas, foram empregadas dife-
rentes estrategias, de acordo corn as

especies e a facilidade ou nao da
obtencao de sementes.

PRODUC10 DE
DE &mull

0 E. dunnii e uma especie que
apresenta caracteristicas de boa forma.
homogeneidade e tolerancia a geadas
loves. Na Australia e especie de
oearréncia natural restrita, corn pouco
floreScimento e pouca quantidade
de sementes, o que minima o sell valor
no mercado. Devido a este fator e a
necessidade militia de sementes, o que
aumenta o seu valor no mercado.

Devido a este fator e a necessi-
dade prapria de sementes para plantio.
foram feitos investimentos na ins-
talacao de areas de producao de
sementes.

IVIc. tor
de Pinus
e Eucalyptus
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A Klahin instalou a partir de 1974, varios
plantios com a especie, coin sementes da
Australia provenientes das regiOes de Moleton

Dorrigo. Nestes plantios constatou-se que a
especie, tem floraciio pouco freqUente e cm pcquena
quanticlade. iniciando-se ein idades bem mais
avancadas que as outras especies de cucalipto

bastante irregular ao Longo dos anos. Foram
realizados desbastes nestas areas, selecionando-se
cerca de 120 ink:Mores individuos por hectare, para
caracteristicas de crescimento, forma das arvores

auséneia dr danos pelas geadas. A intensidade
de selecao utilizada foi aproximadamente de 15:1,
coin ganhos estimados de 5% em relacao
populacao original. Devido a eslas observaciies
reali/adas ao long() dos anos, foi iniciado urn
trabalho de colheita de sementes nestas areas,
durante o ano todo. As quantidades de sementes que
sao colhiclas por arvores sao pequenas, em torno
de 60 gramas por zirvore, porein esta colheita

realizada cm cerca de 150ha de areas de produciio,
que permite mad produci-to anuul aproximada

de Producao.
A semente produ/ida tern sido utilizada para

a instalaciio de plantios da empresa, principalmcnte
em locais mais sujeitos a danos pelas geadas c em
solos de melhor qualidade, ja que o E. &until c uma

esp6cie exigente em termos nutricionais.
A partir de 1993. iniciou-se a comerciali-

zacao das sementes da especie. principalmente
para a regifio sul do Brasil. tendo sido vendido ate
dezembro de 1996, cerca de 164 kg de sementes.

Estao entre Os principais consumidores
cooperativas, prefeituras, pequenos viveiristas
c varias empresas do sul do Brasil e tambem do
tiruguai.

Alem da producäo de sementes de Areas
de Producao, a Klabin. dew() de sea programa
de melhoramento instalou 2 pomares de
sementes com arvores que foram selecionadas
individualmente nas populacOes base. Estes
poinares ja iniciaram a sua producao, corn cerca
de 10kg anualmente.

PRODICAO DE SEMENTES DE MAT'S

As especies Pinus taeda e Pinus elliottii,
foram introdu/idas em IvIonte Alegre. a partir da
decada de 50. apresentando boa performance em
crescimento e adaptacdo. A origem do material 6
principalmente da regiao costeira da Carolina do
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Area de Producâo de Sementes

Pomar de Sementes por Mudas

Pomar de Sementes par Mudas

Pomar Clonal

Pomar Clonal

150.000 a 250.000ikg

500.000/4

300.000/kg

20.000/kg

20.000/kg
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A necessidade de sementes
para produciio propria de mudas e para

ahastecimento do mercado do sul
do Brasil. fez com que a empresa
investisse na instalacão de areas de

producdo de sementes destas especies,
a partir dos talhOes de melhor
performance, onde foram realizados

deshastes, deixando como remanes-
ccntcs apenas as melhores arvores.

Assiut a empresa foi pioneira na

producao e comercializacäo de semen-

tes de Pinus, ahastecendo 90% do
mercado do slit do Brasil.

A viabilidade de ohtencAo de ga-
nhos geneticos statures coin a insta-
lacao de pomares clonais, por enxertia

de l a geracao, de arvores matrizes
selecionadas, fez corn que a Klahin

instalasse a partir de 1979, 3 pomares
clonais por enxertia de Pinus tacda c 3

de Pinus Elliottii. dos quaffs 2 de Pinus
taeda e 2 de Pinus elliottii estao em

franca producdo. 0 indice de selecdo
empregado foi de cerca de 1:25000,
com estimativa de ganhos geneticos

da ordem de 10 a 20%, dependendo
do pomar. As caracteristicas consi-

deradas para selecrio foram: vigor

(DAP e altura), forma, ramilicacao,

conicidade, cornprimento de inter-

E. dunnii

grandis

E. saligna

Pelliottii (volume)

P elliottii (resina)

are ores. Para urn dos pomares de

Pinus elliottii foi inclufda a caracte-

ristica de alta produ0o de resina. onde
as arvores selecionadas apresentam
produceies, em media 100% superiores

0 quadro a seguir apresenta as sementes disponiveis

para comercializacào, seu grau de melhoramento

e o nOmero de sementes germinâveis por kilograma:

Espêcie
	

Grau de melhoramento	 N° de Sementes
Germinthreis

Inoue Saisuki Namikawa FUT

Engenheiro Florestal da Klahin
hibricadora dr Pape/ elulose

Dirisäo Nrana

Obs.: A Klahin dispOe para venda sementes de E.dunnii e F. saligna, Pinus elliottii
selecionado para procluctio volumetrica e Pinus elliouii selecion,ido para a
alta producao de resina.

nOdios e tainanho da copa, coin	 a media de producao das arvores

maiores pesos para vigor e forma das
	

da Fazenda Monte Alegre.
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