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SIMCANA
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DINÂMICO
DO CRESCIMENTO
DE
CANA-DE-AÇUCAR.
Antonio
Roberto Pereira
e Eduardo
(Instituto
Agronômlco
de Camplnas,SP,BRASIL).
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INFLUtNCIA DA HATURAÇAO FISIOLOGICA E 00 PE~loDO ENT
HAZENAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA SEMENTE DE SERINGUEIRA (
MINARES. Pedro Barrueto C., Jomar P.Pereira e Maria A.C.Neves
Brasil).
A capacidade

germinativa

das

sementes

de seringueira,

cai

dias após sua coleta no seringal. Visando preservar esta cap
ram coletadas sementes de seringueira (Hevea spp) diretament
go tratadas com fungicida e a seguir, previa sep~ração de um
ção

da umidade

e germinação

inicial,

um primeiro

grupo

delas

das em sacos de plástico a temperatura de 229C por 2, 4, 6,
mantido por 30 dias numa sala sob condições ambientais não co

grupo,
foram retiradas
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de dez dias, p
minação
e armazenã-las
nas condições
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teso Neste particular,
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minação
e menores
teores de umidade.
Quanto
ao armazenamento,

grupo, apresentaram germinação entre 60% e 8~% no período de
de terem sido coletadas nas árvores ou no chao. Nas correspo
foi verificado um P.G. quase nulo a partir dos 2 meses de ar
a possibilidade de manter alta a viabil idade das sementes p
que se faça o armazenamento sob determinadas condições logo

