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Este trabalho objetivou avaliar a estratégia reprodutiva Peschiera fuchsiaefolia Miers e
com isso fornecer subsídios para a recuperação do Parque Estadual das  Várzeas do Rio
Ivinhema. O estudo foi realizado no período de Agosto de 2008 a Janeiro de 2009 no
Parque Estadual das Várzeas o Rio Ivinhema situado no sudeste do estado do Mato
Grosso do Sul, entre as micro-regiões de Iguatemi e Nova Andradina, abrangendo os
municípios de Naviraí, Jateí e Taquarussu, entre as coordenadas 22K 0226719 UTM
7463768. O clima da região, é considerado de transição entre o tropical e o subtropical
sendo classificado como Aw úmido com inverno seco, verão chuvoso. As formações
florestais do Parque fazem parte dos domínios da Floresta Atlântica e pode ser
classificadas como Floresta Estacional Semidecidual Submontana. Foram realizados
testes de polinizações manuais em 80 flores de 16 indivíduos para autogamia,
geitonogamia e xenogamia, além de grupos mantidos para verificar a formação de frutos
em condições naturais, também foram coletados ramos com botões em pré-antese para a
realização de polinizações manuais in vitro num total de 30 flores por tratamento. Os
testes de polinização manual realizados na epécie estudada demonstra que esta é
alogama pois não houve formação de frutos nos teste de autogamia e geitonogamia. A
taxa de frutos formados nos teste de xenogamia foi de 39% enquanto que em condições
naturais foi de 30,9%. Os tubos polínicos alcançaram os óvulos após 42 horas nos teste
de xenogamia, para a autogamia e geitonogamia a inibição dos tubos polínicos
ocorreram no estígma. (PIBIC/UFGD)
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