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A técnica do priming consiste em pré-embeber sementes em água, ou solução osmótica, por
determinado período de tempo, até essas entrarem em equilíbrio com o potencial da solução.
Assim, as sementes absorvem água e reativam eventos metabólicos essenciais à germinação,
sem, contudo, emitir a raiz primária. Quando semeadas, a emergência das plântulas será
rápida, sincronizada e em maior porcentagem. A aplicação dessa técnica na espécie Physalis
angulata L. obteve resposta satisfatória e bastante representativa dos benefícios que podem
advir da sua utilização. Para tanto as sementes ficaram imersas em solução de
polietilenoglicol 6000 á -1,2 MPa por um período de dois dias, sob sistema de aeração forçada
e depois levadas a campo em um delineamento de blocos casualizados. Foram utilizados 4
blocos com 24 vasos cada (12 controle e 12 sementes osmocondicionadas), e em cada vaso 6
sementes. Na primeira contagem, realizada 20 dias após a semeadura, foi observada uma taxa
de 61% de emergência para as sementes submetidas ao priming e apenas 11% de emergência
para o controle. Em uma segunda contagem, 35 dias após a semeadura, essa porcentagem
aumentou para 68,8 e 21,5% respectivamente. Nesse mesmo dia foi feita a observação do
número de mudas com flores: 56,5% das mudas provenientes de sementes osmocondicionadas
já possuíam flores ou botões florais enquanto 24% do controle apresentavam. Sendo essa uma
espécie que se mostrou capaz de germinar em um amplo espectro de temperatura (de 25°C à
40°C) e de resistir a restrições hídricas mais severas (germinando até -1,0 Mpa) pode ser
tomada como modelo prático para ser usado em aulas práticas de graduação e pós-graduação.
Também o seu rápido desenvolvimento apóia essa idéia, sendo que a espécie produz seus
primeiros frutos em média 45 dias após a semeadura, o que torna possível um estudo de todo
o seu ciclo de vida em pouco mais de um mês. Sendo assim, esse trabalho teve por objetivo
demonstrar os benefícios em utilizar P. angulata como uma espécie modelo, ressaltando o
sucesso obtido na aplicação do priming para com a mesma. (CNPq)
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