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RESUMO 
 

O tratamento de sementes vem sendo uma importante estratégia de manejo para assegurar o potencial 
fisiológico das sementes de trigo. Desta forma é importante que produtos utilizados no tratamento de 
sementes como os nutrientes sejam testados por meio dos testes clássicos para a cultura buscando entender 
seu efeito sobre o desempenho da semente. Neste sentido, o objetivo deste estudo é avaliar o potencial 
fisiológico de sementes de trigo submetido a diferentes doses de Pack Seed®. Utilizou-se o delineamento 
inteiramente casualizado com quatro repetições, foram utilizadas cinco doses do produto comercial Pack 
Seed® (0; 75; 150, 225; 300 mL 100 kg-1) aplicados em sementes de trigo da cultivar Toruk. O potencial 
fisiológico das sementes foi determinado em laboratório e casa de vegetação, avaliando-se a primeira 
contagem de germinação (indicativo de vigor), germinação, envelhecimento acelerado e emergência de 
plântulas. Observou-se que a aplicação do produto não influenciou o potencial fisiológico das sementes de 
trigo, proporcionando incremento na germinação apenas em testes que avaliam situações de estresse. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Potencial fisiológico; fertilizantes; Triticum aestivum. 
         
1 INTRODUÇÃO 
 

A cultura do trigo apresenta grande importância para a economia global, por ser um 
dos três cereais mais cultivados no mundo (TAKEITI, 2015), o sucesso da cultura e a alta 
produtividade é reflexo da utilização de sementes de alta qualidade, juntamente com o 
tratamento de sementes. 

O tratamento de sementes pode ser composto por inseticidas, fungicidas e alguns 
nutrientes; atualmente, a utilização de nutrientes no tratamento de sementes vem 
aumentando consideravelmente, pela praticidade, baixo custo e melhor manejo nutricional 
(BONOTTO, 2008). 

A realização de pesquisas que contribuam para um posicionamento técnico quanto 
às doses de alguns produtos a base de nutrientes, é essencial principalmente para 
compreender a influência da aplicação de fertilizantes via tratamento de sementes sobre o 
potencial fisiológico. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar o potencial fisiológico 
de sementes de trigo submetidas a diferentes doses de Pack Seed®. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Tecnologia de Sementes, do 
Departamento de Agronomia (DAG), pertencente à Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), em Maringá/PR. 

O experimento foi instalado adotando-se o delineamento experimental inteiramente 
casualizado, com quatro repetições. Foram utilizadas cinco doses do produto comercial 
Pack Seed® (0; 75; 150, 225; 300 mL 100 kg-1) aplicados em sementes de trigo da cultivar 
Toruk.  
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Avaliação do desempenho das sementes 
Germinação: avaliada com quatro repetições de 50 sementes cada, em rolos de 

papel-toalha umedecidos com quantidade de água equivalente a 2,5 vezes a massa do 
papel, a 20ºC. As avaliações de germinação foram efetuadas aos quatro (primeira 
contagem de germinação) e oito dias após a instalação do teste e, a interpretação, efetuada 
de acordo com os critérios estabelecidos nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 
2009). Os resultados foram expressos em porcentagem média de plântulas normais para 
cada tratamento. 

Envelhecimento acelerado: foram utilizadas caixas de plástico (11 x 11 x 3 cm) como 
compartimentos individuais. As amostras foram distribuídas em camada única, tomando 
toda a superfície da tela metálica suspensa no interior de cada caixa, contendo 40 mL de 
água destilada. Em seguida, conduzidas ao interior da câmara jaquetada de água a 43ºC 
por 48 horas (Ohlson et al., 2010). Posteriormente, as sementes foram submetidas ao teste 
de germinação a 20ºC, durante quatro dias; foi computada a porcentagem média de 
plântulas normais para cada tratamento. 

Emergência de plântulas em areia: foram distribuídas em caixas de areia, quatro 
repetições de 50 sementes para cada tratamento. A disponibilidade de agua foi ajustada 
para 60% da sua capacidade de retenção. A avaliação foi realizada no décimo quinto dia 
após a semeadura foi computada a porcentagem de plântulas emergidas. Os resultados 
foram expressos em porcentagem média de plântulas emersas. 
 
Análise estatística 

Os dados das variáveis respostas atenderam as pressuposições básicas, nos teste 
de ShapiroWilk e Levene, sendo submetidos à análise de variância (p<0,05). Como não se 
ajustaram aos modelos da analise de regressão, as médias foram comparadas pelo teste 
de Tukey (p ≤ 0,05) utilizando-se o software Sisvar (FERREIRA, 2000).  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Para as avaliações da primeira contagem, germinação e emergência em areia não 
houve diferença significante entre as diferentes doses do produto utilizado, ou seja, 
indiferente da dose utilizada o produto não influenciou o potencial fisiológico das sementes 
(Tabela 1). 

Contudo, para o teste de envelhecimento acelerado nota-se que a aplicação do 
produto, proporcionou melhor desempenho, proporcionando um incremento na germinação 
a partir da dose 0,75 mL 100 kg-1. 
Tabela 1. Médias obtidas no teste de primeira contagem da germinação (PC), germinação(G), 

emergência de plântulas (E) e envelhecimento acelerado (EA) em sementes de trigo submetidas a 

diferentes doses de Pack Seed®. 

Doses PC G E  EA  

(mL 100 kg-1) (%) (%) (%) (%) 

0,00 92,00 a 94,00 a 95,00 a 81,00 b 

0,75 92,00 a 99,00 a 97,00 a 92,00 a 

150,00 96,00 a 98,00 a 100,00 a 93,00 a 

225,00 96,00 a 99,00 a 100,00 a 94,00 a 

300,00 84,00 a 98,00 a 97,00 a 89,00 a 

C.V. (%) 6,40 3,82 2,64 3,59 

DMS 12,86 8,13 5,64 7,04 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (p0,05). 
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De acordo com os resultados obtidos nota-se que a utilização deste produto pode 
estar condicionada a situações adversas, pois o envelhecimento acelerado é um teste de 
resistência ao estresse (Delouche,1965), simulado condições inadequadas de 
armazenamento. 

 Deste modo, a utilização do produto pode ser uma ótima alternativa para sementes 
armazenadas de forma inadequada ou que apresentem baixo vigor, auxiliando no processo 
germinativo, no desenvolvimento de plântulas normais ou no estabelecimento do estande 
adequado. 

Esses resultados corroboram com os encontrados por Borin et al. (2017), em que 
verificaram que o Pack Seed®, pode melhorar o desempenho das sementes em condições 
adversas além de preservar sua sanidade.  
 
4 CONCLUSÃO 
 

A aplicação de diferentes doses de Pack Seed® não influenciou o potencial fisiológico 
das sementes de trigo, proporcionando incremento na germinação apenas em testes que 
avaliam situações de estresse. 
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