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RESUMO: Com objetivo de determinar a curva de matura«ao das sementes de Paspalum
guenoarum Arech, acesso BRA-003824, foram marcadas inflorescencia em ante~e, que foram
coletadas de cinco plantas (uma par planta), duas vezes par semana, ate que estlvessem todas
secas. Com base nas caracterfsticas de acumulo de materia seca das sementes aparentes (com e
sem cariopse) , percentual de germina«ao e de debulha natural das sementes, determinou-se 0
periodo de 18 a 28 dias ap6s a antese como 0 melhor para a realizaQao da colheita. A .de~ulha
natural das sementes atingiu valores acima de 90% aos 60 dias ap6s a antese, que Indica a
impossibilidade de aguardar 0 termino do cicio de maturaQao para a colheita das sementes ainda na
planta. Devido a elevada porcentagem de sementes firmes obtidas ap6s 0 teste de germinaQao,
sugere-se estudos sabre dormencia das sementes.
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Paspalum guenoarum Arech seed ripening curve

ABSTRACT: Inflorescences at anthesis of P. guenoarum Arech accession BRA-003824 were
marked, twice a week, and collected from five plants (one by plant), to determine the seed ripening
curve. On these samples, dry matter yield curve of apparent seeds (with and without caryopses) ,
percentage of germination and percentage of seed shedding were determined. It was concluded that
the period between eighteen and twenty eight days after anthesis was the most appropriate for
harvesting. Sixty days after anthesis, seed shedding was over 90%, which indicates the impossibility
of harvesting of the seeds that are still in the plant after the ripening cycle is completed. Due to the
great number of dormant seeds counted ant the germination tests, it was also concluded that studies
on this species seed dormancy are necessary.
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INTRODUC;;Ao como sendo devido a mecanismos ffsicos que
A importancia das especies do genera impedem a penetraQao da agua para 0 interior

Paspalum como pastagens cultivadas e sua da semente fazendo com que 0 embriao nao se
grande variabilidade intra e interespecffica e expanda.
evidenciada par varios autores, que sugerem ser Os objetivos deste estudo foram os de
a America do Sui 0 centro de origem e estabelecer a curva de matura«ao e determinar
diversificaQao da grande maioria das especies a melhor epoca de colheita das sementes na
deste genera (BURTON, 1967). Resultados de planta, em Paspalum guenoarum Arech acesso
avaliaQaes de especies deste genera obtidos no BRA-003824, baseando-se no acumulo de
CPPSE/EMBRAPA, demonstram 0 elevado materia seca das sementes aparentes,
potencial forrageiro dessas especies tambem percentual de germina«ao e debulha natural das
para a regiao Sudeste (BATISTA e GODOY, sementes. Esse acesso foi coletado na cidade
1992; BATISTA, et al., 1995). de Bela Vista, MS, e introduzido no Centro de

Uma das razaes para a pouca difusao da Pesquisa de Pecuaria do Sudeste
especie P. guenoarum A. f. azulao, seria a (CPPSE/EMBRAPA). Ap6s sua avalia«ao
pequena disponibilidade e baixa qualidade de agron6mica e determina«ao de seu elevado
suas sementes (PINTO et al., 1984), que pode potencial de produQao de materia seca
ser causado par: nao passagem do estadio (BATISTA e GODOY, 1992), foi constatada sua
vegetativo para 0 reprodutivo; a planta nao capacidade de produ<;ao de sementes viaveis
floresce; florescimento sem forma<;ao de (BATISTA e GODOY, 1996).
cariopse; baixa taxa de carioDse na
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indicam que grande parte das sementes
apresentaram problemas de germinac;:ao logo
ap6s sua colheita. WEST e MAROUSKY (1989)
sugerem a presenc;:a de dormencia nestas
sementes, 0 que indica que majores estudos
nesta area devam ser realizados para a melhoria
da qualidade das sementes da especie em

estudo.

CONCLUSOES
Com base nos resultados obtidos das

caracterfsticas representativas do
desenvolvimento e maturac;:ao das sementes
pode-se concluir que como 0 acesso BRA-
003824 de PaspaJum guenoarum Arech
apresenta debulha natural de suas sementes
atingindo valores acima de 90% aos 60 dias
ap6s a antese, e impossfvel 0 aguardo do
termino do cicio de maturac;:ao das sementes
para sua colheita ainda na planta. Em func;:ao
dog dados obtidos para germinac;:ao e peso seco
das sementes 0 perfodo de 18 a 28 dias ap6s a
antese e 0 indicado como sendo 0 melhor para
a realizac;:ao da colheita. Devido a elevada
porcentagem de sementes firmes sac sugeridos
estudos sobre a dormencia das sementes desta

especie.

Utilizou-se 200 kg/ha da f6rmula 4-30-16 (N-P-
K), como adubac;ao de plantio e ap6s 60 dias foi
aplicado 150 kg/ha da f6rmula 20-5-20 (N-P-K)
como adubac;ao em cobertura. No inicio do
florescimento (18/04/94), foram marcadas 500
infloresc~ncia em antese, divididas em 5 blocos.
Destas, foi realizada em cinco plantas a coleta
de uma infloresc~ncia por planta, duas vezes
por semana, ate que as inflorescencias
estivessem todas secas. Em cada coleta foi
determinado 0 numero total de sementes por
infloresc~ncia. Destas obteve-se uma amostra
para obter 0 peso seco das sementes aparehte -

espiguetas com e gem cariopse -(PSS). Ap6S 0
termino das coletas as sementes de cada
inloresc~ncia foram colocadas para germinac;ao
em substrato de papel (mata-borrao) , a
temperatura de 20-35°C, com luz por 8 horas
(BRASIL, 1992). Ap6S trinta dias foram
determinadas, para cada coleta: numero de
sementes que germinaram (NSG); numero de
sementes firmes (NSF); sendo que, com estas,
foram calculadas 0 numero de sementes com
cariopse (NSC=NSG+NSF); porcentagem de
germinac;ao da sementes (PGS=NSG/NSC);
porcentagem de debulha natural
(PDN=NTS/NTS(maximo); porcentagem de
sementes firmes (PSF= NSF/NSC). Os calculos
percentuais foram realizados tomando-se como
base as sementes com cariopse.

RESULTADOS E DISCUssAo
As analises da variAncia indicaram que 0

efeito da epoca de coleta foi altamente
significativo (P<O,01) em todas as variaveis.
estudadas. As curvas de maturac;ao das
sementes 5.3.0 apresentadas na Figura 1.
Considerando 0 desenvolvimento das sementes
com base no PSS, temos 0 valor maximo aos
18 dias ap6s a antese; envolvendo nesta analise
0 PSG, cujo valor maximo foi obtido aos 35
dias, temos 0 intervalo do estadio de maturac;ao
das sementes desta especie. A variavel PDN
atinge valores maximos aos 63 dias, indicando
que esta especie apresenta alta taxa de debulha
natural. Com a queda das sementes do racemo
durante a fase final da maturac;ao, provocada
pels debulha natural, 0 peso das sementes por
infloresc~ncia foi sendo reduzido de maneira
desuniforme influenciando 0 grau de
determinac;ao das equac;6es de respostas
obtendo-se baixos Indices de repetibilidade «(),
porem compatfveis com os da literatura (PINTO
et al. 1984). Considerando estas variaveis, 0
perfodo de 18 a 28 dias ap6s a antese e 0 mais
indicado para a realiza9ao da colheita das
sementes, com vistas a obter major quantidade
com melhor qualidade. PINTO et al. (1984),
encontrou perfodo de 17,5 a 24,5 dias ap6s a
antese para a cultivar azulao de P. guenoarum
plantados em Guaiba, RS. A elevada taxa de
sementes firmes (PSF) observada ap6s 0
termino das analises de germinayao (30 dias)
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Figura 1. Regressoes para as caracterfsticas estudadas no perrodo
de matura~ao das sementes de Paspalum guenoarum Arech -

acesso BRA-OO3824 (dados ajustados pelas respectivas equa~oes).
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