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Em  Leiothrix  a  propagação  ocorre  por  sementes,  brotamentos  de  rizomas  e/ou
pseudo-viviparidade,  se  combinando  nas  estratégias  rizomatosa/sexuada  (L.  crassifolia),
pseudo-vivípara  enraizada,  na  qual  os  brotamentos  se  enraízam  e  os  escapos  florais  se
rompem (L. spiralis) e formadora de copa, na qual os brotamentos permanecem suspensos
(L.  vivipara).  A reprodução sexuada foi  considerada rara para espécies  pseudo-vivíparas,
nas  quais  as  flores  são  substituídas  por  brotamentos,  mas  nunca  foi  quantificada.  Nós
avaliamos a germinação das três espécies em laboratório. Foram feitas coletas mensais de
março  a  agosto  para  L.  crassifolia,  de  março  a  abril  para  L.  spiralis,  e  de  outubro  a
dezembro para L.  vivipara.  As sementes  foram mantidas  em câmaras  de  germinação  por
110  dias,  sob  os  tratamentos  ‘fotoperíodo  de  12  horas’  e  ‘escuro  contínuo’,  nas
temperaturas  de  15,  20,  25,  30,  35  e  40oC,  exceto  L.  spiralis,  em  que  foram  utilizadas
apenas  as  temperaturas  de  25  e  30oC.  Dispomos  200  sementes  por  espécie/mês  de
coleta/temperatura/luminosidade em placas de petri com papel filtro e solução de nistatina.
   L. crassifolia apresentou um percentual de germinação de 7,8% em ‘fotoperíodo de 12
horas’, e de 0,2% em ‘escuro contínuo’, com auge em maio (13,3% das sementes coletadas
nesse mês, germinaram no tratamento ‘fotoperíodo de 12 horas’ germinaram), sendo 25oc a
temperatura  ótima  (21,3%  das  sementes  nesse  tratamento  germinaram).  O  percentual  de
germinação de L.  spiralis  foi  de 1,6%, com auge em abril  (5,5% das  sementes  coletadas
nesse  mês  germinaram),  sendo  25oc  a  temperatura  ótima  (2,8%  das  sementes  nessa
temperatura  germinaram).  Nenhuma  das  3.600  sementes  de  L.  vivipara  germinaram.  A
germinação  de  sementes  é  decrescente  num  continuum  que  vai  de  espécies
rizomatosas/sexuadas  até  formadoras  de  copa,  embora  sementes  de  L.  vivipara  tenham
sido  observadas  germinando  massivamente  no  campo.  Essa  espécie  pode  requerer
condições restritas para a germinação, que não foram atendidas em laboratório.
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