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. 1 • Efeito. da dosagem e da época de 
aplicação de suHato de amônio
sobre o comportamento do sorgo-, 

GALBIATIT. M. BENINCASA e 
[. P. BENINCASA 

Isagens de 30, 60 e 90 kg/ha de sulfato de . 
jo foram aplicadas em cobertura à cultura 
)rgo, de duas formas: integralmente ao 30 
e fracionadas em doses iguais aos 20 e 40 
após o planúo. O ensaio foi conduzido em 
jcabal, S.P., em solo latossol roxo. Obser
,e o comportamento da cultura através da 
lulação de matéria seca durante o CIclo vege-
) e da produção de grãos. A acumulação de 
ria seca não foi al~erada pelos tratamentos 
'rodução foi mais elevada quando se aplicou 
g/ha aos 30 dias do que com quaisquer dos 
mentos testados, diferindo da testemunha, na 

sacrificados por escolha sorteio não revelaram 
alterações significativas decorrentes da ingestão do 
resíduo. 

Esc. Med. Veterinária, UFBa 

15-6. 1 • ParôaI pnrification 01 the ovarian 
oviposition - indncing factor and 
estimation 01 its chemical nature 

K. TANAKA * and K. GOTO 

The ovarian ruptured roUicles iarger than 
0.2 g of wet weight were collected from laying 
hens and an ovarian oviposiúon-inducing factor 
~ OOIF) was extracted from the follicies. The ex
tract was chromatographed on a column of Se
phadex G-75. Material from the active region for 
inducing premature oviposition was subjected to 
thioglycolla~e ar trypsin treatment. It was found 
that oxytocic activity of this material was com-não se fez cobertura, de 640 kg de grãos 

hectare, embora não tenha sido detectada 
ença significa:iva pela aplicação do Teste 
"ukey entre todos os tratamentos. A aplica
de 30 kg/ha foi semelhante à testemunha e 
90 kg/ha foi inferior em quaisquer das for
utilizadas. 

,r A laboticabal 

fi. 1 • Estudo experimental da toxicidade 
do resídno do Sisai, Agave sisaiana 
Perrine em bovinos 

. pletely destroyed by thioglycollate but not by 
trypsin, when tested on the contractility of the 
isoiated hen's uterus. The OOIF WaS found to be 
diffusible through a cellophane bago It is sugges
ted that the OOIF may be a relatively small 
molecule having a disulfide bredge and ir seems 
to be a hormone ar hormone-like substance rese~:.;;; 
bling the posterior pituitary hormones in 
chemical nature. ~ 

c:rr 
Fac. Agriculture. Kyushu Univ., Japan. * INPA . ~ 

FIGUEIREDO e E. S. COUTO 

ro presente experimento oito bezerros mesti-
com idade entre 11 a 18 meses e peso va

do entre 75 a 168 kg, divididos em dois 
lOS de quatro foram alimentados durante 30 
, com resíduo de sisai oriundo das batedeiras 
beneficiamento obedecendo o seguinte esq ue-

cada animal do grupo A recebeu diariamente 
cocho 1 kg de resíduo adicionado a 1 litro de 
a, e os animais do grupo B receberam idêntico 
amerito adicionado de 50 mI de melaço na 
:ura: Por todo o experimento foi fornecido 
im e sal mineralizadq uma vez no dia. Os 
mes clínicos, o quadro nemático, as dosagens 
Icas e os exames de urina e fezes (sangue 
IltO) realizados antes, durante (de sete em 
! dias) e após o período experimental, não 
straram nenhuma alteração, excetuando o 
foro sérico que baixou do limite normal. As 
;quisas toxicológicas de saponina, oxalato e 
alóides foram realizadas no resíduo com re
tados negativos. A análise das constituintes do 
,íduo revelou os seguintes valores: matéria 
:a: 88,00 proteína bruta: 4,69 - fibra bruta: 
,65 - matéria graxa: 3,46 - matéria mine
. 14,19 - extrato não nitrogenado: 29,01 _. 

FAC. AGRlCULTURJ!. KYUSHU UNIV •• .JAPAN ! ,~ 
! ..,,~ 

16-6. 1 • Eleitos de um antitranspirante tipo i .: 
filme plástico (Oxyethylene \' 0:1:: 

docosanol) no transplante de ~ 
cavalinhos de Citrus limonia .:::!. 
Osbeck (limão cravo) 

A. R. FREITAS, R. A. PlTELll e 1- C. DONADIO 

Em solo latoss01 roxo localizado no município 
de J aboticabal, foi estudada a influência do anti
transpirante Oxyethylene docosanol na percen
tagem de pegamento de cavalinhos de limão cra
vo. Os cavalinhos, logo após a retirada da se
menteira, foram mergulhados durante um minu
to em soluções nas concentrações de 0%, 3%, 
6% e 9% do produto. Em outro tratamento se 
procedeu o barreamento das raízes, como nor
malmente é feito. Em todos os tratamentos, os 
cavalinhos foram armazenados por O, 72, 144 e 
216 h. Não houve efeito significativo do produto 
no pegamento dos cavalinhos plantados logo após 
a retirada da sementeira e nos armazenados por 
72 h. No armazenamento por 144 h todos os 
tratamentos diminuíram significativamente o nú
mero de cavalinhos mortos. Quanto se armaze
nou por 218 horas, a eficiência do produto na 
A~~a ria a OJ~ p dn h:lrrp.:lmentn foi reáuzida e 3S 
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LLlV lJ,,;:,LI; lUngo penoao de armazenamento, as 
-dosagens de 3% e 6% do produto permanece
ram eficientes. 
IRl- Matão 

17-6. 1 • Estudo comparativo de métodos de 
deslintamento de sementes de 
algodoeiro (Gossypium hirsutum L) 

C. A. M. FERRAZ, F. S. O. RODRIGUES FILHO, 
E. ClA", N. P. SABINO", A. A. VEIGA, A. J. REIS 
e B. ORTOLANI 

Foi feito um estudo comparativo de quatro 
métodos de deslintamento de sementes de algo
doeiro, (Gossypium hirsutum L.) utilizando-se 
a variedade comercial IAC-13-1, durante os anos 
agrícolas de 1973/74 a 1975/76, em dez locali
dades do Estado de São Paulo. Os métodos de 
deslintamento empregados foram: mecânico, com 
ácido sulfúrico concentrado, com gás clorídico e 
flambagem, todos em presença e ausência do 
fungicida pentacloronitrobenzeno (PCNB). O 
deslÍDtamento empregado foi blocos ao acaso com 
oito tratamentos e seis repetições. Cada parcela 
continha quatro linhas de 4,0 m de comprimento, 
espaçadas entre si de 1,0 m, sendo semeadas 100 
sementes por linha, perfazendo um total de 400 
sementes por parcela. Foram realizadas, nas 
quatro linhas da parcela, quatro .contagens de 
plantas, com intervalo de sete dias, a partir da 
data de emergência. O número obtido por con
tagem, em porcentagem, foi transformado em 
arc sen \1"% para a análise estatística. Os 
resultados obtidos mostraram que os métodos de 
deslintamento com ácido sulfúrico e gás c1orídico 
proporcionam melhores emergências de plantas 
em comparação com o mecânico. O método de 
flambagem ocupou posição intermediária. O 
melhor período para contagem de plantas esteve 
compreendido entre 12 a 19 dias após a emer
gência das plantas. Foi verificado efeito signifi
cativo do fungicida na emergência das plantas 
somente em uma localidade. Em outras localida
des, embora os números encontrados nas conta
gens fossem quase sempre maiores para tratamen
tos com fungicidas, o resuLado para fungicida 
não foi significativo. Os resultados para produção 
de algodão, bem como aqueles relacionados com 
características tecnológicas da fibra, não foram 
significativos. 
insto Agronómico, Campinas, .. CNPq 

18-6. 1 • Estudo de intenções grão/palha e 
grão I estatura em genótipos de trigo 

S. R. Dono e F. I. F. DE CARVALHO 

Um dos principais problemas que afetam o ren
dimento de grãos é o acamamento, facilitado pela 
estatura das plan·tas e pelo emprego de doses 
mais elevadas de adubos. Com o propósito de 

reduzir este problema da triticultura, vem sendc 
introduzido nos1>rogramas de melhoramento, ma· 
terial genético possuidor de genes de nanismo, 
Baseado nos ensaios Estadual de Variedades, Sul. 
Brasileiro de Linhagens Precoce "A" e "B" e Sul 
Brasileiro Tardio, estabelecidos na Estação Ex. 
perimental Agronômica da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), na Região rr: 
siográfica da Depressão Central (RS), em 1974" 
os estudos das interações de rendimento de grã~ 
e palha, e desta com a estatura, foram realiza
dos. Na análise destes experimentos verificou-se 
que poucos genótipos revelavam uma relação 
grão/palha bastante estreita, e a grande maioria 
apresentava uma relação grão/palha interme-, 
diária ou ampla. Com base no exposto acima, a 
análise de correlação foi computada através dá 
escolha de genótipos que revelavam baixa e .aha 
relação grão/palha. Os coeficientes de correlação~ 
foram negativos para as interações grão/palha c 
grão/estatura, e positivos para palha/estatura.;'
No ensaio Sul Brasileiro de Linhagens Precoce' 
"B", os coeficientes de correlação (r -=, 

G/P " '. 
-0,50, r G.lE = -0,60, r P;E = 0,62) 'JOIam ~ 
muito significativos. Em 1975, foram acreséiclOi; 
aos. ensaios acima citados, o ensaio Regional. 
Porte Baixo e o ensaio de Épocas de Semeadura.. 
Devido a elevada precipitação e a baixa I~', 
sidade, todos os genótipos testados revelaram um 
baixo desenvolvimento vegetativo; co~ 
mente, os índices de correlação não foram ~ 
fatórios, exceto para a segunda época do eas.IIie 
de Épocas de Semeadura (r = -0,67). A 

G/P,.""., 
interação entre rendimento de grãos e estaturJ,. 
mostra que existe uma tendência de 8e~ 
baixos de proporcionarem maiores rendimerlu:. 
de grãos e que estas diferenças, tomam-se.~ 
acentuadas, quanto maior for a ampli~:;" 
estatura dos genótipos. Pela comparação ~:~ 
ferentes genóüpos em diferentes expe~ 
verificou-se que os atuais programas de mdh,ota
mento de trigo no sul do Brasil visam a obt~ 
de genótipos com estreita relação grão/pa!b.l: r 
baixa estatura e conforme os conceitos Jll()ÓC:m~ 
de tipos de planta." 
UFRGS 

19-6 . 1 • Identificação e seJeção, em ~;. . 
vegetação, de genótipos de ~1'"""'Jil!!Ií.i 
(Triticum aestivum L) toIen ...... :.:~ 
alnmínio e ao manganés 
modificações das 
químicas do solo 

J. M. V. DE ANDRADE, F. L F • .DE 
e J. MIELNlCZUK 

Com base em resultados 
zou-se, o presente trabalho em casa de 




