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RESUMO

EFEITO DA TEMPERATURA NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Brachiaria
 brizantha cv. Marandu (Hochst. ex A. Rich.) Stapf [1]

 

Bruna Muller CHIODINI[2]

Claudia Tatiana Araujo da CRUZ-SILVA2

 

O capim braquiária brizanta (Brachiaria brizantha cv. Marandu (Hochst. ex A.
 Rich.) Stapf) é uma forrageira, pertencente a família Poaceae,  proveniente da
 África, sendo utilizada para a formação de pastagens no Brasil, devido a sua
 adaptação a vários tipos de solo, aceitabilidade pelos animais e a sua fácil
 propagação por meio de sementes. O trabalho teve como objetivo definir qual a
 melhor temperatura para a germinação de sementes de Brachiaria brizantha
 tratadas com ácido sulfúrico e sem tratamento. Foram testadas 3 temperaturas:
 10, 25 e 40ºC, submetendo um lote de sementes a tratamento prévio de imersão
 em ácido sulfúrico por 15 minutos e outro lote sem esse tratamento. As sementes
 foram acondicionadas em caixas "gerbox", forradas com 2 folhas de papel filtro,
 colocadas em câmaras de germinação, sob fotoperíodo de 24 horas de luz. O
 delineamento foi inteiramente casualizado com 6 tratamentos, quatro repetições,
 totalizando 100 sementes por tratamento. A comparação entre médias foi
 realizada com a aplicação do teste "Tukey", em nível de 5% de probabilidade. O
 experimento foi conduzido por 42 dias, sendo que a partir do 26º dia as sementes
 não apresentaram mais germinação. Verificou-se que no lote de sementes não
 tratadas apenas as submetidas a temperatura de 25oC germinaram com um
 percentual de 8% diferindo significativamente das demais temperaturas. As
 sementes submetidas a tratamento prévio com ácido sulfúrico, apresentaram uma
 média maior de germinação para as temperaturas de 10 e 25oC, 13 e 18%,
 respectivamente, permanecendo nula para a temperatura de 40oC que
 apresentou diferença estatística significativa das demais temperaturas. Conclui-se
 que a temperatura de 25oC é a mais indicada para a germinação de sementes de
 Brachiaria brizantha, induzindo um percentual maior de germinação se
 submetidas a tratamento prévio de imersão em ácido sulfúrico.
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