
y = 0,2921x + 11,385
R² = 0,8288

0

5

10

15

20

25

6 12 18 24

IV
E

Doses de Stimulate (mL kg-1 de sementes) 

y = -0,1631x2 + 3,2808x + 3,6335
R² = 0,9795

0

5

10

15

20

25

4 8 12 16

IV
E

Doses de Fertiactyl (mL kg-1 de sementes) 

1 Graduanda em Agronomia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB; 2 Professor Titular da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, CCAAB/UFRB; 3 Doutor em Ciências Agrárias, Grupo 

de pesquisa MaPENeo; 4 Doutoranda em Ciências Agrárias pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB; 5 Professor Associado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, CETEC/UFRB.

INTRODUÇÃO

A adoção de técnicas que promovam maiores índices de germinação e qualidade

fisiológica é crucial para elevar o potencial e desempenho das sementes (ALMEIDA,

2018). Nesse contexto, a utilização de bioativadores e bioestimulantes se apresenta

como uma alternativa para a otimização da germinação de sementes e vigor de

plântulas, de modo que, o estande de plantas no campo seja de boa qualidade.

O uso de bioativadores vegetais pode promover uma otimização da germinação

de sementes e vigor de plântulas de amendoim. Um bioativador importante é o

Fertiactyl® LEG, que visa potencializar as funções fisiológicas dos vegetais, com

melhor nutrição mineral e assegura a máxima expressão do potencial genético,

comprovada em culturas de grande importância econômica como soja, milho e

algodão.

Por sua vez, o bioestimulante Stimulate® apresenta a capacidade de estimular o

desenvolvimento radicular, aumentando a absorção de água e nutrientes pelas raízes,

podendo favorecer também o equilíbrio hormonal da planta (SANTOS et al., 2016).

MATERIAIS E MÉTODOS

Os experimentos foram desenvolvidos no laboratório de Fisiologia Vegetal e

em Casa de Vegetação do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Utilizou-se sementes de amendoim

obtidas de produtores rurais da região, que foram tratadas via aplicação direta do

bioativador Fertiactyl® LEG e do bioestimulante Stimulate® no momento da

instalação dos experimentos, submetidas aos seguintes tratamentos: T1 (4,0), T2

(8,0), T3 (12,0), T4 (16,0) mL de Fertiactyl® LEG kg-1 sementes, T5 (6,0), T6 (12,0),

T7 (18,0), T8 (24,0) mL de Stimulate® kg-1 sementes, T9 - testemunha absoluta

(TAB), T10 (5 mL de água kg-1 sementes). Após a aplicação, foram distribuídas 50

sementes, para cada tratamento, em papel de germinação e mantidas em

germinador, à temperatura de 27 ± 3ºC e fotoperíodo de 12 horas. Foi realizado

teste de vigor de plântulas simultâneo ao teste padrão de germinação de sementes,

assim como estudo do índice de velocidade de emergência de plântulas em areia.

As contagens foram realizadas aos 5 e 10 dias após a semeadura. O delineamento

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (D.I.C), com dez tratamentos e

três repetições, sendo os tratamentos arranjados em um esquema fatorial [(2 x 4) +

2]. Os dados de porcentagem foram transformados para arco-seno e submetidos à

análise de variância. Foi aplicada a análise de regressão para avaliação das

características estudadas, os quais foram ajustados a equações de regressão

polinomial.

CONCLUSÃO

● O bioativador Fertiactyl® LEG em doses elevadas provoca redução na porcentagem plântulas normais na primeira contagem e um elevado percentual de plântulas

anormais, enquanto que o uso do Stimulate® implica em um maior vigor de plântulas, com maiores valores de comprimento total, massa da matéria seca total e índice de
velocidade de emergência de plântulas de amendoim.
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OBJETIVOS

O trabalho teve como objetivo avaliar a germinação de sementes e o vigor de

plântulas de amendoim, após aplicação direta do bioativador Fertiactyl® LEG e do

bioestimulante Stimulate®.
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yFertiactyl = -8,51x + 95,95
R² = 0,673

yStimulate= -1,06x + 79,3
R² = 0,0291
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Figura 1. Interação entre produtos e doses para a porcentagem plântulas normais na primeira

contagem (PN5) de germinação para sementes de amendoim submetidas a aplicação direta de

Fertiactyl® LEG e Stimulate®. Cruz das Almas, 2020.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 3. Índice de velocidade de emergência de plântulas de amendoim (IVE), em resposta a

aplicação direta de Fertiactyl® LEG e Stimulate® em sementes de amendoim. Cruz das Almas,

2020.

Figura 2. Interação entre produtos e doses para a porcentagem plântulas anormais na germinação

de sementes de amendoim submetidas a aplicação direta de Fertiactyl® LEG e Stimulate®. Cruz

das Almas, 2020.

O bioativador Fertiactyl® LEG promove maior percentagem de germinação

até a dose 12,0 mL de Fertiactyl® kg-1 sementes de amendoim, a partir de 16,0 mL

de Fertiactyl® kg-1 sementes induz uma resposta negativa na germinação. O

bioestimulante, de forma geral, reduz a percentagem de plântulas anormais e

melhora o potencial germinativo das sementes de amendoim.


