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Introdução

- Insumos tecnológicos e fisiológicos em sementes

- Agrícolas

- Reguladores de crescimento
- produtos comerciais

- Condicionamento (“priming”) 



Introdução

- Semeadura direta



Conceito

- A técnica do condicionamento (“priming”), consiste
em embeber a semente em solução com potencial
osmótico conhecido ou água destilada
(condicionamento fisiológico)



Conceito

- Hidratação parcial e ativação de alguns eventos
metabólicos do processo germinativo, sem que a
germinação seja completada.



Objetivos

- Avaliar a potencialização da germinação diante
do condicionamento e uso de insumo nas
sementes.

https://goo.gl/UhCUho



Material e Métodos

- Testes de germinação (4x25) 

- Sementes:

– pau d’alho (Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms)

– jenipapo (Genipa americana L.) 

– ipê-branco (Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith) 

https://goo.gl/yWY5RN/https://goo.gl/SrySkr https://goo.gl/QtFvRq



Material e Métodos

- Priming:

- embebição das sementes em polietilenoglicol

- 0,5 MPa por 24h a 25°C

- sementes foram secas por 72h a 25°C. 



Material e Métodos
- Insumo:

- utilizou-se regulador de crescimento (RC) composto 
por

- 0,05g/L de ácido indol butírico

- 0,05g/L de ácido giberélico e 

- 0,09 g/L de cinetina
Promove 

germinação

quebra dormência

Induz a formação 

de primórdios 

radiculares

Induz 

crescimento



Material e Métodos

- Tratamentos
- T1-testemunha; 
- T2-priming; 
- T3-RC 5%; 
- T4-RC 5%+priming; 
- T5-RC 10%; 
- T6-RC 10%+priming; 
- T7-RC 15%; 
- T8-RC 15%+priming; 
- T9-RC 20%; 
- T10-RC 20%+priming.



Resultados e Discussão
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Considerações

• Nas condições testadas tanto o priming quanto o RC
não foram eficientes na promoção de germinação de
ipê-branco;

• Para o pau d’alho, o priming sem insumos
apresentou maior resultado e

• Para o jenipapo o uso de priming+insumos
propiciaram maiores valores de germinação.



Considerações

• As espécies apresentaram diferentes comportamentos 
em relação às técnicas utilizadas:

– Por que?

– O que estas espécies tem em comum?

– E o comportamento das sementes mediantes tais 

tratamentos em campo?

– Que outras técnicas e insumos podemos utilizar para 

otimizar a germinação e emergência de sementes?
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