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PELETIZACAO DE SBIEWIES DE Eucatyptus sp
USO DE CLYPHOSATE COMO DESSECANTE EM FEIJA0 MI000

(VILNA SINENSIS (L.) Endl. ex Hass&

Milton Kanashiro (1)

Paulo Yoshio Kageyama (2)

Fatima C. M. Marquez (3)

A peletizagio i um process° que pods set adapted° par* a

aliment° do tamanho de sementes pequeras, de mode a favorecer o seu masuseio,

e a mecanizacio de sesseadura, permitindo um major indite de aproveitamento

nos viveiros.

Foram utilizadas sementes de Eucatijpea• toopluilla e EutztEmo

Cu" panda, separadas do material inerte, manualmente a na mesa gravitatio-

nal, em tres fracCes, pequena, media a grande, de acordo em seu tamanho e

densidade. Em cads frasio obtida de =has as especies, aplicou -se um pro -

duto adesivo (celofax) a um material inert. (hiperfosfato), interealadmente,

pars aumentar-lhes o tamanho.

0 process° de peletizacin desenvolvido mostrou-se eficiente,

reduzindo o problems de manuseio durante a semeadura. A separasio na mesa

gravitieional diminuiu o nGnern de peletes sem Gementes a foruados somente

tom impurezas. As fracCes media a grande nio apresentaram diferencas signi

fleetly's, podendo ser utilized& na peletizasio.

A velocidade de germinasio da cements peletizada diminuiu

cam o aumento da caned. peletisante, provivelmente devido a b rrrr ira fisiea

formats pela camada, mostrando • existincia de um limite para o aumento do

tussah° do palate.
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CLYPHOSATE IN. (PHOSPHONCMET/M.) CLIC/NEI foi utilized° 	 come
dessecante pare facilitar a colheitesmecenica do feijio miCdo (Vigna emanate

Var. M .	'ppi purple) em 1976 a 1977, na 'stogie experimental da Mississip

pi State University, Estados Unidos da AmCiica. Quatro estigios de desenvolvi

mento da vases foram escolhidos a marcados, no memento de aplicasio do herbi
cida, pars que fosse po 	 1 facer escudos comparatives da qualidade da it
mente. N 	  quatre estigios, foram colhidee vagens, variando de completamen
to verde at 	 secs, uma sauna ago a dessecasio da plants mie. Vagens perten
cones ao memo estigio de maturasee fora colhidas de plantas nCo tratadas

para cooperage°.

0 peso mCdico dam sementes e es testes de germinasio a de	 enve
lhecimento precoce indicaram pequena redusio ma qualidade da semente quando a
dessecasie foi (tits cam as vagens sects Cu com as owns capletamente	 solo
rides. Sementes de vagens que 'staya verde, ou parcialmente coloridas na

ca do trataento, apresentaram-se ca senor qualidade, demenstrada pelo test*

de envelbecimento precoce.

sementes de plants. tratadas foram semesdas es 1977. Soave um

retardaento na emergencia quando as sementes era provenientes de vagens sail
imaturas, mas apenas as vagens tratadas quando ainda verdes apre

sentara reduce° significative na emergincia a /us produsio. Nouve tendencia

pars senor produsio, quanto mais imatura 'stave a vagem na epoca da dessecacio.

Identico experiment° foi conduzido em can de vegetasio. Neste,

o peso medic, des semente' Uzi redusido cos tretamentos not estigios iniciais

de maturacio, contudo as gement*. apresentaram boa capacidade de germinasio

no elope. A producio foi afetada a cedes es estigios, quando comparada cow o

tratamento de vases seu.
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