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RESUMO

INFLUÊNCIA DO EXTRATO AQUOSO DE FOLHAS DE PINHÃO MANSO
 (Jatropha curcas L., Euphorbiaceae) NA GERMINAÇÃO E CRESCIMENTO
 INICIAL DE TRIGO (Triticum aestivum L., Poaceae)
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O cultivo de pinhão manso tem sido incentivado na diversificação da agricultura
 familiar e como alternativa de silvicultura para recomposição da reserva legal. No
 entanto, poucos são os estudos sobre o potencial químico da planta com relação
 aos compostos secundários produzidos pela mesma e que poderiam ser
 liberados no ambiente afetando o desenvolvimento de outras plantas. Tais
 compostos químicos podem apresentar ações antioxidantes, antimicrobianas,
 associadas aos mecanismos de defesa, alelopatia e resistência. Este trabalho
 teve o objetivo de avaliar o extrato aquoso de folhas secas de pinhão manso
 sobre a germinação e o desenvolvimento inicial do trigo. Os extratos foram
 preparados em uma proporção de 50mg de folha seca/mL. Testou-se extrato
 aquoso de folhas jovens e velhas, sendo consideradas folhas velhas as que
 estavam visualmente entrando em processo de senescência. No teste de
 germinação foram utilizadas oito repetições de cinquenta sementes de trigo
 (cultivar CD 104) para cada tratamento. As sementes foram dispostas em papel
 germitest previamente umedecido com os extratos e com água destilada no grupo
 controle. Foram avaliados o Índice de Velocidade de Germinação e a
 Porcentagem de Germinação. No ensaio de crescimento foram utilizados quatro
 repetições de cinquenta sementes por tratamento. O comprimento da parte aérea
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 e raiz seminal foram medidos aos sete dias após a germinação. Os dados foram
 submetidos à análise de variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os
 extratos aquosos não interferiram nas características germinativas avaliadas e no
 comprimento da parte aérea de plântulas de trigo. Em todos os tratamentos o
 percentual de germinação foi superior a 90%. Houve interferência negativa do
 extrato das folhas velhas sobre o comprimento da raiz seminal, ocasionando
 redução de 31,71% em comparação ao grupo controle. O extrato obtido de folhas
 velhas de pinhão manso apresentou possibilidade de ação alelopática sobre o
 crescimento inicial do trigo.
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