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o presente trabalho foi realizado com a finalidade de se de
terminar a microflora fungica associada a sementes de cebola (Allium cepa L.)
o poder germinativo e 0 vigor destas sementes. Foram testados 6 lotes~cul
tivar Baia do Cedo, 2 lotes de Barreiro SMJ-III e 1 lote de cada urndos se
guintes cultivares: Composto Baia RS-SMJ-IV, Norte 14 SMJ-I, Baia Triunfa
S~U-II-V-III, Pera Norte SMJ-I, Composto Baia IPA-C1 e Baia x Canaria (am~
rela). De cada lot~, retirou-se uma amostra de 400 sementes, ao acaso, sen
do 200 sementes analisadas pelo metodo do papel de filtro e 200 pelo metoda
de agar em placa. No primeiro metodo, as sementes (sem pre-tratamento) fo
ram colocadas em "gerbox" sobre tres papeis de filtro umidecidos e incuba
das por uma semana. No segundo metodo, as sementes foram esterelizadas su
perficialmente atraves da imersao em uma solu~ao de hipoclorito fio sodio (Ii)
durante 10 minutos, e lavadas duas vezes em agua destilada autoclavada e
plaqueadas em meio BDA (batata-dextrose-agar). Apos 6 a 8 dias de incuba~ao
e aproximadamente 289C, procedeu-se a identifica~ao dos fungos e contagem do
numero de colonias referentes a cada amostra, determinando-se assim a por
centagem de cada especie de fungo associadas as sementes. 0 poder germinati~
vo foi determinado pelo teste de germina~ao prescrito nas Regras de Analise
de Sementes, usando-se 4 repeti~oes de 100 sementes. A primeira contagem fei
ta no teste de germina~ao foi considerada como indice de vigor.

Os fungos detectados foram: Aspergillus niger, A. flavus, Pe
nicillium spp., Trichoderma sp., Fusarium sp, Alternaria sp,- Curvularia
sp, Cladosporium sp, Chaetomium sp e Rhizoctonia solani. A analise estatis
tica do teste de germina~ao mostrou que a maioria dos lotes era constituida
por sementes de boa qualidade, com porcentagem de germina~ao entre 94,3 a
76,3. Todavia, os lotes Norte 14 SMJ-I, Baia do Cedo (cultivado em solo are
noso) e Baia x Canarias (amarela) tiveram porcentagem de germina~ao de 67,5:
45,3 e 39,8, respectivamente. Nestes lotes, observou-se uma incidencia ele
vada de fungos, principalmente das duas especies de Aspergillus .
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