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Em setembro de 2001, aconteceu na AS-PTA um 
encontro para estudar algumas variedades de 
milho. Estavam presentes 40 agricultoras e 
agricultores que participam dos Bancos de 
Sementes dos municípios de Alagoa Nova, 
Lagoa Seca, Montadas, Remígio e Solânea. 
Também estavam presentes o pessoal da AS-

PTA,  p ro fesso res  e  a lunos  da  
Universidade de Areia.

Não podemos deixar que isso aconteça, precisamos 
resgatar as sementes de milho!

E você pode ajudar. Se você conhece alguém que tenha um 
milho antigo e bom para região, separe pelo menos um quilo da 
semente. Coloque o nome dela e do agricultor e leve para o 
Sindicato ou para AS-PTA.

No encontro, foi visto que muitas 
variedades de milho da região estão se 
perdendo. Os principais motivos desse 
desaparecimento são:

Falta de inverno
Entrada de sementes  do governo (híbridos e variedades)
Contaminação das variedades de milho dos agricultores.

Cruzamento 

do milho
O milho se cruza 
de um pé para o 
o u t r o .  E l e  
raceia. Por isso 
é que as vezes 
plantamos milho alho e colhemos milho 
misturado de jabatão com alho. Como as 
terras são pequenas, o vizinho está perto e 
o vento carrega o pó para longe, devemos 
plantar um roçado bem no meio da terra só 

para produzir semente. O roçado Ilha. 

POLO SINDICAL DA BORBOREMA

O que é milho híbrido?

Ele é feito a partir do cruzamento de 
variedades que foram refinadas. Na 
primeira vez que o híbrido é plantado, ele 
vem com bastante vigor desde que a 
terra seja boa ou coloque muito abubo. 
Mas da segunda planta em diante, a 
produção cai. Não dá para tirar semente 
de híbrido. Isto é bom para as empresas 
que vendem sementes híbridas.
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Durante o encontro, avaliamos 20 variedades de milho da nossa região, de outras 
regiões do Brasil e também aquelas que o governo deu para plantar em 2002. Depois da 
avaliação, selecionamos as 10 melhores:

Algumas propostas para não perdermos as sementes da paixão:

Não plante toda a semente de uma vez. Deixe sempre uma reserva em casa.
Lembre-se de selecionar boa semente todos os anos. O ideal é fazer um roçado 
separado para colher semente no centro da propriedade para não misturar com 
outros milhos.
Cuide bem do armazenamento de suas sementes. Evite usar a pastilha. Ela é veneno 
e faz mal para a saúde.
Doe e troque suas sementes com seus vizinhos.

Dente de Rato

Eldorado

Posto Rico

Alho Ouro Verde

BR 106

Pontinha Jabatão de Lúcia Jabatão de Maria Nunes

O milho híbrido AG1051 também estava na avaliação e foi selecionado. 
Mas, durante o evento foi discutido que ele 

 porque:
Contamina as sementes da paixão.
O preço é muito alto e tem que comprar todo ano, causando 
dependência do agricultor.

NÃO SERVE para o 
agricultor familiar


