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Bidens segetum é psicófila e floresce de abril a maio, em Viçosa, Zona da Mata de
Minas  Gerais.  Possui  capítulos  radiados  com  flores  liguladas  (estéreis)  e  tubulosas
(perfeitas) ambas, amarelas. Foram objetivos: determinar o sistema reprodutivo e verificar
a qualidade e a viabilidade das sementes provenientes de polinização aberta. O trabalho foi
realizado de maio/2006 a maio/2008, em indivíduos de fragmento de Floresta Estacional
Semidecídua, a “Mata do Paraíso”, em Viçosa. Os capítulos foram as unidades amostrais.
Foram  realizados  tratamentos  de  autopolinização  espontânea  (n=22),  autopolinização
manual (n=22), agamospermia (n=22), polinização aberta (controle) (n=60) e polinização
cruzada (n=22). Todos os capítulos, exceto os da polinização aberta, foram ensacados na
pré-antese  e,  após  os  tratamentos,  mantidos  ensacados  até  a  frutificação  ou  queda  das
flores.  As  porcentagens  de  frutos  produzidos  nos  diversos  tratamentos  foram  calculadas
considerando o  número  total  de  flores  tubulosas  nos  capítulos.  Para  testar  a  qualidade  e
viabilidade das sementes provenientes da polinização aberta foi realizado o teste tetrazólio
(n=100). Além desse, os frutos-sementes provenientes da polinização aberta e da cruzada
tiveram o pericarpo rompido longitudinalmente para a observação da presença ou ausência
de  embrião.  Bidens  segetum  é  auto-incompatível  e  não  agamospérmica  e,  portanto,
dependente de vetores de pólen para que ocorra a frutificação. Na autopolinização manual
houve baixa frutificação (1,57%). A frutificação obtida na polinização cruzada foi menor
que  a  obtida  na  polinização  aberta  (30,92%  e  42,36%,  respectivamente),  isso  deve-se
provavelmente  à  dificuldade  de  polinizar  manualmente  todas  as  flores  minúsculas  do
capítulo.  A  frutificação  obtida  na  polinização  aberta  foi  inferior  a  50%  das  flores
utilizadas, no entanto, a maioria das sementes (86%), testadas com o tetrazólio obteve-se
coloração avermelhada em diferentes partes do embrião e  foram consideradas viáveis.  A
maioria  das  sementes  oriundas  das  polinizações  cruzadas  e  abertas  apresentou  embrião
bem desenvolvido, de coloração branca e brilhante e também foram consideradas viáveis.
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