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SESSÃO I
Maturoção Fisiologia compostcõc químlcc

·1
HATURAÇÃO FISIOLÓGICA DAS SEMENTES DAS CIILTlVARES BR 007 A e DR 007 B DE SORGO ( So rqhum bicolor L. noenct, ).

C. S. BORBA*; R. V. ANDRADE; J. T. AZEVEDO; A.C. OLIVEIRA. (EMBRA?A - Cen~ro Nacional de Pesquisa de Nilho e
Sorgo, Sete Lagoas, MG)

RESUMO - A determinação do momento ideal de colheita é imprescindível para .d,~.produção de sementes de alta
qualidade. Entretanto, para ISSO e necess~rio o conhecimento da maturação fisioI6gica ..Sementes de sorgo,
de uma lavoura semeada em sete de novembro de 199D em Sete Lagoas - MG, foram colhidas diariamente, a
partir de 21 dias ap6s a floração e analisadas quanto ao teor de umidade, acúmulo de matéria seca, germinE..
ção e vigor. Dos resultados obtidos, p5de-se observar que as sementes das cultivares BR 007 A e RR 007 B
atingiram ~ sua m~xima germinação aos 33 dias ap6s a 'floração. O miximo vigor foi atingido aos 33 e 35 dias
pbra as cultivares BR 007 A e BR 007 _B respectivamente. o~ maiores teores de mat~ria seca foram atingidos
aos 47 e 49 dias apos a floração para as cultivares BR 007 A e SR 007 B, respec~vamente. O teor de umidade
das sementes aos 33 dias foi de 41,8 % e 44,0 % e s6 atingiu niveis para a 'colheitm fuec;nica ( abaixo de
20 % ) aos 51 e 53 dias apos a floração para as cultivares BR 007 A e BR 007 B, respectivamente.

Palavras-chave: Umidade, ~at~riR seca, germinaç~st vigor.

Revisores: P. C. Magalhães e F. G . Santos ( CNPI1S/El'JlRAPA).
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ASPECTOS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DO DESENVOLVIHENTO DE S1';~{ENTESDE ARROZ IRRIGADO VARIED~J)E IRGA 409

(2E~ sativa) NA REGIÃO DE ITAGUAÍ,RJ. ~!. H. Halavasi*; E. R. Silva (UFRRJ··Itaguaí-RJ);D.S.Vasconcellos;
R.S. Freitas;P.S. Castro; J.R.M. Guimarães (Bolsistas do CNPq)

RESUl'10 - Sementes de arroz var i ed ad e IRGA !,Q9 foram s ernead as a lanço em Janeiro de 1990; 11. emergência
das plântulas ocorreu 8 dias após a semeadura.

A qualidade das sementes foi determinada a partir de material coletado a cada 6 dias em repe-
tições d e 4 El

2 cada, de um total de 9 h a , tendo ocorrido a primeira coleta no dia 05/04/90, que foi
detem.inado como sendo J dias após 70 70 da antese.

A viabilidade das sementes foi avaliada atraves dos seguintes testes:o teste padr.ão de germi-
naçao) emerg~llcia em areia e teste de tetraz61io. O vigor foi determinado atrav~s dos testes de tetra-
zólia, co ndu t i.v i.dade elétrica e primeira contagem. Paralelamente f or am determinados o peso seco de
1000 sementes e porcentagem de umidade.O pico rniximo de peso Reca ocorreu aos 51 dias apos a antese .
Nes te. es tágio as s-rmenres continham 22 7. de umidade. No entanto, o ponto de mâ.,:imovigor e vi ab i l idade .
indicado pelos diversos testes ocerreu aos 57 dias .

Pul avr as+chave : ar r oz , t e t r azo l io , co ndu t í v idade , maturaçao.

Revisores: H. o. Vasconcellos (PESAGRO"RJ) e J. L Baldsni (El1BRAPA-CNBS).
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