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fase inicial de crescimento, enquanto espécies cumo o Trijoliurn subtrrrunrtnn
têm componamenlo oposto (ROGERS ~ :-JOBEL. 1'1'11).

CO~CLl'SÓES
A planta invasora malva apresernou maior habilidade para germinar e torne-

cer novos indivíduos em áreas com mve» de! salinidade superior J. 75 rnrn.
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de semeadura na germinação de sementes deEfeitos do estresse
puerária e malva
SÉRGIO M. ALVES'. ANTONIO PEDRO S. SOUZA FILHO'. FRANCISCO JOSÉ C FIGüEIREDO'
, Pesquisador da Embrapa Amarôniu Oriental. Truv. Dr: Enéas Pinheiro. S/N. Bel em. Puni. óf'.095·/00

RF.sU\IO: No presente trabalho. analisaram-se os efeitos do esrrexse o-móuco
(0.0 a -1.: MP~I e da profundidade de semeadura (O a 10 em I sobre a germinaçáo
(percentua! e índice de velocidade de germinaç;io-r~G) de sementes.depueráriu
Pueraria I'lw.'~lJliJii1(·.,~~·rnulva Urrnu lobuta. O aumento do nível de esires-«
usrnouco corrcspondeu a decréscimos na germinaçüo ('7r e IVG). Cornparauva-
merue. a invasora apresentou rnuior habilidade para germinar em condições de
cstresse osrnouco na faIXa de 0.0 a -1.2 M Pu. As sementes da~ dua~ espécies
;;ermin:aram melhor quando em profundidade, de :! a Ó em de que na superfície
ou .\olu. As xernerues de puerana foram mais hábeis para germinar de difcrcruc-,
profundidades de semeaduras.

PAL"v~(\S-nt"\'E: ernergéncra. invasora. Icg.urninos.;!. vigor

t The aurhors are responsible for lhe qualuy and
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EFfF.ClS 01' OS\10TIC STRESS ,\NIIIlF.I'TH O~- SEF.OINC, 11" THE (;EIIMINAT!O"

01' r~F.IIAIIIA .• ,,1> MAI.\A SO:IlS

Àn,\TRA<T: In lhe present work. an analysis ot' lhe clTc~1 of osmouc slre" ,0.0 111
-I .~ MPa) and deprh of seeding lU lU 10 em) on Ihc,germinallon I perccnrage and
germinauon 'f"!:!d h!vel-GSLI of Puerurio ptiuseokndrs und Urcnu lohutu ~t!cd:-.
wa.\ carncd DUt. The mcreuxe in the levei 01'osrnotic strt:~:-. correxponded to rhe
decrease 10 lhe ~erminalion ('70 und GSL)_ Comparurively, lhe weed prcserucd a
higher gerrrunaug abilil~ under osrnouc strexs ar a rate of 0.010 -I.: MPa. The
"Pueraria phaseoIOlu~s'\~eds were more able 10 germinare frnm different seeding
deptns.

Kev 'WnHn.",: ernergency, weed. legume. strength

INTRODUÇÃO
Na região Amazônica. as pastagens são infestad"-, por um conjunto de plan-

tas invasor •••,. denominadas regionalmerue de "juquira", que se caracterizam pela
agressividade e diversidade biológica. Nas condições de clima e solo, e do ma-
nejo das pastagens. as sementes se constituem em imponante veículo de supri-
memo de novos Indivíduos para as áreas de pastagens cultivadas.

Fatores relacionados às condições ambieruais e do manejo imposto pelos
produtores tMAcDONALD et al., 1992_ SOUZA FILHO ei ai .. 1998) podem
estar fornecendo condições propícias para acelerarem o aparecimento de espé-
cies indesejâveis - estabelecendo condições favoráveis para a germinação das
sementes dessas espécies - ao mesmo tempo em-que'im~ limitações par a o
surgimenlo de novas plantas desejáveis afetando. neguuvarnenre. a germinação
das sementes. como é o caso das leguminosas forrageirus. O objetivo dessa pes-
quisa foi determmar os efeitos do estresse osmótico e da pro!undidade de~-
dura na germinação de sementes da leguminoSâ- forrageira puerária e planta in-
v~rJ. malva. - --- - .---- ,-

.-. "'-0.- ""- . . __ ... _.

MATERIAL E ~IÉTODOS ~--~,~--
Durante o ano de 200() for um colet3dà;;,:..emeii~e~ de puerária (Put'Turia phu-

seoloides; e da invasora rnalva tUrena ["bata), no município de Casumhal (PA)_
Passaram por um pmcesso de limpel.:(~Tor.un ~~'~om H,SO,. com vista à
superução da dormência das sementes. O efeito do estresse osmóticu fui analis:.do
utilizando-se soluçõe, a4uo"" com po:encial osmótico Lle0.0: -0.3: -O.Ó; -0.'1 e-
:.2 MPa. preparadas <l,ssolvendo-se poliCtilcnol!lícol 6.(01) em água deionizada.
Par~ o tr:ll~mento 0.0 MPa llestemunha)foi utili~o apenas :igua deinnizada. O

truhulho foi realizado em condições de ~S''C de temperatura consturue e fotoperiodo
de I: horas. Diariamente substituía-xe o papel de li11m e adicionava-se nova solu-
ção com mesmo potencial osrnótico. A germinação foi rnonitoruda em períodos de
I) dias, com contagens diarius e elirumação d.as sementes germinadas. A ~ermina-
çâo foi analisada soh dois aspectos: índice de velocidade de gC!rmlnaçã(l I\VG) e
perceruuaí de germinação. O IVG foi calculado conforme WARDLE ct al. (1991).
Foram utilizadas SI) sementes por placa de perri.

Os eteiro-, da profundidade de semeadura na taxa de emergência foram esiu-
dados em condições de casa de vegetação. com as paredes abertas. As sementes.
em mimem de 201vaso. foram postas para germinar em profundidade, de O. 2. -to
n. K c I (J crn. ern \'a~(l~ de plástico de 2Jl ~g. A la",a de emergência I"oi monuoruda
:.ué 0' ~Odias. Diariamente () solo era urnidcc ..iLlo com agu;J dexulada. O detineu-
mcnlO expcrimerual par •.•os duis experimentos f(Ji irueiramcrue ca,xualizado com
quatro repetições.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A:'\ scrncnrcs de puerúria c malva apresentaram germinação dccrcsceruc com

() aurucruo 00 nível do extresse osmõuco (Figura I). A rchu.;ãu entre as vurraveis
c-audadas 1'01 quadnuicu para as dua!\ expécies .....endo as equações: Pueraria-Gcr-
rninaçâo: Y=9X- 77.IJX-SX!X'; R'=O.95·': IVG: Y=51.:!S-5ó.3 I X+II.O:!X':
R'=O.9S··. Matva-Gerrmnação: Y=9~.54+ I~.5X '.'\~. I X': R '=O.9X·': IVG:
Y=70.38·ó 1.~3X+ IO.73X': R '=0.97".

Considerando o, valores máximos (-I.:!:vJPa) e minimo 10,0 MPaj de estres-
se osmorico. as sementes de malva germinaram sempre acima de ~59( para valo-
res igualou superior à -O.óMPa. enquanto para as sementes de pueniria u valor
de K5ck foi aungido apenas em condições de estresse osrnótico infenor à O.Ó
MPa (Figura I J. Esse resultado revela a maiur habilidade das sementes de malva
germinarem em condições de estresse osrnouco no intervalo de até -1.~MPa.

A, curvas de resposta do IVG das duas espécies aos níveis de estrevse esta-
belecido foram semelhantes. havendo diferenças apenas quanto à intensidade
do, efeitos (dados não apresemados). À semelhança do observado sobre o per-
cemual de germinação. os efeitos foram mais rnarcanres para as sementes de
puerária. Para as duas espécies. os efeitos no. IVG se fizeram preserues para
1000' os níveis de estresse. Aparememerue. o IVG ~ um tutor mais sensível ás
variaçõe« de estresse osrnonco do que o percentuul de germinaçào_

A distribuição da taxa de emergência em função dos diferentes níveis de
profundidade de serneadun u é apresentada na Figura :!. A laxa de emergência foi
quadrãuca para as çuas espécies. com relação entre a, vari:iveis expressa pelas
equações: Puerár ia: Y=7Ó.:!5+9.1 óX-I.30X': R'=O.9:!": Mal vu:
Y=4Ó.4X+ I~.ÓÓX-".52X ': R '=0.9ó··. Para amhas as espécies. a semeadura em
profundidades variando de" a Óem. propiciou taxa de emergência superior àquelas
verificadas para semeadura na superfície do ,o10. Esse resultado pode eslar rela-
cionado ao melhor conuno das semerue-, com a umidade do solo quando postas
para germinar em profundidade variando de :! a Ó em. Na superífcie do solo. as
condições propiciam r.ípida perda de umidade. mesmo repondo a :igua diaria-
mente, fazendo cum que as sementes deixem de absorver água na quantidade
necessariu para ativar os mecanismos de controle da gerrmnaçüo.

lndependentemente da profundidade. a la'a de emergência da pueraria foi
sempre superior a da malv:1. Essa dift"'r("oça foi mais murcantc par ..•.,cnu:aouras a
profundidades de 8 c íO cm (Figum :!). unde 3pC!nas as sementes de puerária
germinaram. Considerando as equaçõe!'i de:: n:gress50 obtitJa~ para cailiJ ~spec.:ie.
a laxa de emergência máxima estimada foi atinçid • .:m diferemes profundidades
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Figura 1 Vanaçóes no percentual da germlr1açá.o de sementes de puerana e maiva, em dIfe-

rentes nivel5 de estressss osmotico.

pelas duas espécies. Para a malva, a taxa máxima foi atingida para semeadura à
3.ol.:m. enquanto para a pueraria a 3.5Z em. Essa diferença pode ser atribuída ao
tamanho das sementes. As sernerues de rnalva apresentararn peso médio de 1.~gI
100 sementes (média de 10 pesagens de 100 sementes cada). enquanto para a
puerina. o peso médio foi de 1.65g11 00 sementes. O conjunto desses resultados
indica que as sementes de pueraria são capazes de: reintestar as áreas de pasta-
gens com maior vigor do que as da invasora malva,

CONCLliSÕES
Em condições ambientais. en vol vendo estresse osmôticoras sementes de: .

rnalva têm mais habilidade para germinar.
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Figura 2. Taxa de emergéne •••de plAmulas Oe puerárta e rnava suemencas a olferentes oro-

tundIClades de semeadura.

As sementes de pueraria germinam com maior eficiência quando postas em
profundidades de ate 10 em.
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RESU\lO: P= o estudo da degradação das fez~~ e influência dos nutriente. na
forragem foram coletadas 50 placas de fezes imediatamente após }~ éi~rec;:Io
pelo animal e mantidas sob incubação no campo po;'I"=riodos de 1. 14.28.56 e
112 dias. Verificnu-se intensa variação nos teores de ~ que passou de 0.25 para
0.05 ';l: após os I1 Z dias, Na primeira semana diante do fl,yorecimento da ativi-
dade biológica na placa. os teores de FDA passaram de 80~ para-W% apresen-
tando tendência posterior de aumentos dos teores chegando ab/l I 12 dias a 50%.
Quanto aos teores de 1'1 e P. observou-se que a li.lleração foi restrita e acompa-
nhou a liberação de matéria seca provavelmepte em função da bllixa atividade
biológica na placa. //' ,

P,'LWR"s-cH.we: placas de fezes. mineydizaç:lo. disponibilidade de n'rHrientes
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~l'TRIE:-rr RECYClING THRO~GH THE fECES OF CArrLE GRAZING ON A-
P.\!>-nJRE OF BRA CmA RIA Q!CUMBENS z, OEGRAOATION OF FECES ANO THE
INFLUE:"ICE OFTHE LIB,~TED NUTRILVTS ON THE BIOI.OGICALAcnVITY \

ASSTJUCT: To study e degradanon 01' teces and lhe influence 01' the nutrients in
lhe forage. 50 pil . 01 feces were collected immcdiaiefy after:'excretion by lhe
animal and m,' tained in the field for periods of};:,t4;:28;-S6and'l r2'days.
There was a high variauon in K. which varied from 0.25 to 0.05% by 112 days.
With favorable biological :lCtivity in lhe feces duriiiii-thcf.r.il w';;k'and after. lhe
ADF vaned from 80% to ,ul%. representing a larer teiidency'rÓr increase in the
ADF. which reached 50% ar 112 days, As for the coeeentrations of N anil P. ir

~=---:-;-_-:._-

was obscrved that liberanon was restricted and correlated with the degradarion
01'dry rnatter, probably a.' a function of lhe low biologica] activuy in the teces.

Ku wosos: dung patches. mineralizarion, availabiry of nutrients

INTRODUÇÃO
Sob as condições peculiares dos sistemas produtivos no Brasil, onde tem

predominado solos de baixa fertilidade. as condições climanca» adversas tem
afet.1do negativamente a qualidade das forrageiras. Em muitos casos. limitações
no consumo de nutrientes e o atendimento das exigências nutricionais dos ani-
mais. repercutem diretamente na.< bai xas produtividades observadas . ..:ndo pou-
co estudado o efeito do compartimento animal sobre a reciclagern de nutrientes
no ecossisrerna de pastagens. Sendo a excreção fecal um componente ct:i.s vias de
retomo dos nutrientes para o solo. antes presentes na produção primária. e assim
necessitam estar novamente disponíveis para as plantas. Tanto os aspectos quan-
~tativos. ou seja. porcentagem d~s nutrientes reciclados, como os aspectos.qua-
htatlvos. envolvendo a distribuição das fezes na pastagem e o processo de dispo-
nibilizaçâo para as plantas. podem ter relevância nas alterações que ocorrem na
fertilidade dos solos afetando a sustentabilidade dos ecossistemas de pastagem.

\ sobretudo aqueles de baixo input tecnetógico. Este trabalho teve como objetivo
'--;lvaliar a degradação de placas de fezes e a influência dos nutrientes liberado-

dcst:L' placas na produção e teor de nutrientes da pastagem,
\

M~TERIAL E MÉTODOS
I;m local adjacente ao primeiro ensaio (BRAZ et a!. 2()(ll) área adicional roi

cerc~ impedindo a entrada de animais. A vegetação foi roçada e d.:m:U<::lda


