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RESUMO 

Seleções da espécie Passiflora phoenicea têm se comportado como imunes à fusariose, tendo grande 

potencial como porta-enxerto do maracujazeiro azedo Passiflora edulis. Para tal utilização, é importante que 

as matrizes selecionadas produzam sementes com adequado poder germinativo. Neste trabalho, objetivou-se 

avaliar a porcentagem de germinação de sementes de seleções da espécie P. phoenicea com uso do 

fitorregulador Promalin®. O experimento foi instalado no DIC com dois tratamentos de sementes, sendo 

imersão em água destilada e imersão no fitorregulador Promalin® (300 mg do princípio ativo por L de 

solução em água) por 30 minutos, utilizando quatro repetições de 50 sementes cada. As sementes 

provenientes de cinco matrizes selecionadas, foram misturadas, para formar um lote homogêneo. Em 

seguida, foram colocadas para germinar em papel, sendo mantidas em câmara do tipo B.O.D. à 28 °C. Os 

dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de F a 5% de 

probabilidade. Observou-se efeito altamente significativo do tratamento das sementes, indicando que esse 

tem uma grande influência na expressão do potencial germinativo das sementes de P. phoenicea. Foi 

observado 6% e 59% de germinação para as sementes sem tratar e com tratamento com regulador vegetal, 

respectivamente. Esse potencial germinativo, provavelmente, pode ser aumentado, com estudos sobre o 

melhor estádio de maturação dos frutos para colheita e também, com utilização de diferentes doses do 

regulador vegetal Promalin® e até mesmo, com utilização de diferentes reguladores. Os resultados 

mostraram que a utilização do regulador vegetal apresenta extrema importância na propagação seminífera de 

P. phoenicea.
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