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Cultivares e tempo de armazenamento na
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Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar a porcentagem de germinação de sementes de soja subme-

tidas a diferentes períodos de armazenamento. O experimento foi em DIC em esquema fatorial

5 x 2, correspondente à cultivares (Tucunaré, Tabarana, Conquista, TMG 801 e TMG 803) e

tempo de armazenamento (3 e 15 meses). Os dados obtidos foram submetidos à análise de

variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Conclui-se que

quanto maior o tempo de armazenamento menor o percentual de germinação das sementes. A

cultivar Conquista apresentou maior resistência ao armazenamento em função do tempo de ar-

mazenamento.
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Introdução

A soja (Glycine max L. Merrill) é uma espécie originária da Ásia, onde vem sendo cultivada há

centenas de anos. Graças as suas características nutritivas e industriais e à sua adaptabilidade a

diferentes latitudes, solos e condições climáticas, o cultivo da soja se expandiu por todo o mundo,

constituindo-se numa das principais plantas cultivadas atualmente.

No Brasil a soja é um dos principais produtos agrícolas exportados, e o país se destaca como o

segundo maior produtor mundial da cultura.

O armazenamento de sementes sob condições desfavoráveis implica na desvalorização, pois a

utilização de sementes deterioradas acarreta baixo percentual de emergência no campo (TOLEDO;

MARCOS FILHO, 1977). Para conservar sementes em bom estado é necessário um sistema de
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armazenagem adequado e bem planejado.

A deterioração das sementes é manifestada como uma redução progressiva na capacidade pro-

dutiva, incluindo a redução na taxa e uniformidade de germinação, reduzindo a tolerância ao

estresse ambiental, com emergência inferior e menor desenvolvimento de plântula. Ela é impor-

tante para distinguir a perda de vigor que precede a perda da capacidade de germinação (FRANZIN

et al., 2010).

A germinação é a capacidade da semente originar uma plântula normal sob condições artificiais

muito favoráveis. Assim, a porcentagem de germinação obtida no laboratório é considerada como

o máximo que o lote pode oferecer e, por isso, frequentemente se correlaciona com a emergência

no campo, onde as condições nem sempre são as ideais (TOLEDO; MARCOS FILHO, 1977).

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a porcentagem de germinação de sementes de soja

submetidas a diferentes períodos de armazenamento.

Material e métodos

O experimento foi instalado no Laboratório de Pós-Colheita do Curso de Engenharia Agrícola e

Ambiental na Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Rondonópolis - MT.

No teste de germinação foram avaliadas 5 cultivares de soja (Tucunaré, Tabarana, Conquista,

TMG 801 e TMG 803) submetidas a 2 tempos de armazenamento (3 e 15 meses).

O delineamento experimental do teste foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 2,

correspondente à cultivares e tempo de armazenamento, respectivamente.

Foram utilizadas 200 sementes, distribuídas em quatro subamostras iguais. As sementes distri-

buídas em papel toalha tipo germitest, na forma de rolo, umedecido com quantidade de água

equivalente a 2,5 vezes o peso do substrato seco, foram colocadas para germinar a temperatura

constante de 25 ºC. As avaliações foram realizadas no quarto e sétimo dias após a semeadura.

Os resultados foram expressos em percentagem de plântulas normais, conforme Brasil (1992).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias das cultivares e tempo de

armazenamento foram comparadas pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade.

Resultados e discussão

De acordo com a análise de variância, verificou-se interação significativa de cultivares e tempo de

armazenamento de sementes na porcentagem de germinação na primeira contagem (4 dias) e

nas duas contagens.

O maior percentual de germinação foi verificado com a cultivar Conquista após 15 meses de

armazenamento (Tabela 1). No entanto, com um pequeno período de armazenamento (3 meses),
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não houve diferença estatística entre os materiais estudados.

Na primeira avaliação, as cultivares não diferiram entre si quanto ao percentual de germinação

com três meses de armazenamento. No período de 15 meses de armazenamento, a cultivar

Conquista apresentou o maior percentual de germinação (Tabela 2).

Utilizando-se a primeira contagem da germinação como indicativo de vigor, ressalta-se que estes

resultados confirmaram os obtidos no teste de germinação, conforme Kruger (2010). Constatou-

se que os valores de primeira contagem da germinação foram próximos aos valores da germina-

ção, servindo como indicativo de alto vigor apresentado pelas sementes.

Conclui-se que quanto maior o tempo de armazenamento menor o percentual de germinação de

sementes de soja. A cultivar Conquista apresentou maior resistência ao armazenamento em fun-

ção do tempo de armazenamento.

Tabela 1. Porcentagem de germinação da soja em função de cultivares e tempo de armazenamento.

                                    Tempo

Cultivares 3 meses 15 meses

Tucunaré 94,4 a A   8,8 c B

Tabarana 94,4 a A   9,6 c B

TMG 801 90,8 a A 23,6 b B

TMG 803 98,8 a A 23,2 b B

Conquista 92,0 a A 48,4 a B

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo

teste de Tukey.

Tabela 2. Porcentagem de germinação após quatro dias de semeadura.

                                    Tempo

Cultivares 3 meses 15 meses

Tucunaré 93,2 a A   4,4 c B

Tabarana 94,4 a A   4,8 c B

TMG 801 90,8 a A 23,6 b B

TMG 803 98,4 a A 22,4 b B

Conquista 91,2 a A 38,0 a B

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo

teste de Tukey.
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