
CONDICIONAMENTO OSMÓTICO E REGULADORES
 VEGETAIS EM SEMENTES DE ATEMÓIA (ANNONA

 CHERIMOLA MILL. X A.SQUAMOSA L.) (ANNONACEAE)

 Co-autores: JULIANA IASSIA GIMENEZ , RUBIANA FALOPA ROSSI ,
 JAQUELINE MALAGUTTI CORSATO e GISELA FERREIRA 
 Tipo de Apresentação: Pôster

RESUMO

CONDICIONAMENTO OSMÓTICO E REGULADORES VEGETAIS EM
 SEMENTES DE ATEMÓIA (Annona cherimola Mill. x A.squamosa L.)
 (Annonaceae)
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Objetivou-se avaliar o efeito do condicionamento osmótico e o uso de reguladores
 vegetais em sementes de atemóia. O delineamento foi inteiramente casualizado,
 em esquema fatorial 3x3x2x2 (tempos de condicionamento x potenciais
 osmóticos x concentrações dos reguladores vegetais x secagem), totalizando 36
 tratamentos, com 4 repetições de 15 sementes por parcela. Os tempos de
 condicionamento foram 18, 36 e 54 horas; potenciais osmóticos de 0, -0,4 e -0,8
 MPa; GA4+7 + (6-benziladenina): 0 e 300 mg.L-1 com ou sem secagem após o
 condicionamento. As sementes com 12% de água foram colocadas nas soluções
 à 25°C. Ao término dos períodos de condicionamento, as sementes foram
 lavadas em água corrente e separadas em 2 lotes para o teste de germinação.
 Um dos lotes foi submetido à secagem artificial em estufa com circulação forçada
 de ar a 30°C até obtenção do teor inicial de água. O teste de germinação foi
 conduzido em rolos de papel em germinador (16 horas de escuro a 20°C; 8 horas
 de luz a 30°C). Foram calculados: porcentagem de germinação, velocidade e
 tempo médio de germinação e índice de sincronização. Os dados foram
 submetidos à análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo teste
 de Tukey. A combinação dos reguladores vegetais com o potencial de 0 MPa por
 18 horas de condicionamento, sem secagem, promoveu 60% de germinação, o
 que não diferiu da maior porcentagem de germinação (70%), menor tempo médio
 de germinação (14,4 dias) e maior índice de velocidade de germinação (0,65). A
 interação dos fatores não foi significativa para a variável sincronização. Desta
 maneira, é indicado utilizar os reguladores vegetais na concentração de 300 mg
 L-1 sem a secagem após o condicionamento, com o potencial de 0 MPa pelo
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 período de 18 horas.
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