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INTRODUÇÃO

O azevém é uma forrageira usada como pastagem de inverno. Esta semente tem característica de baixo peso volumétrico e dimensões pequenas sendo de difícil manuseio em semeadoras convencionais. [3]. 
As sementes revestidas resultam do recobrimento por um filme formando uma camada sólida ou líquida, mediante a aplicação de sólidos dissolvidos ou suspensivos, de tal forma que dê lugar à aparição de uma capa, mais ou menos contínua, que cubra sua cobertura natural. [2] O recobrimento pode modificar o peso, o volume e a forma original da semente o que facilita a semeadura. Além disso, consegue-se acrescentar substâncias reguladoras de embebição ou promotoras de crescimento. [3] Para a fixação destas camadas são utilizados adesivos que, numa classificação genérica, estão divididos em três grupos: orgânicos, minerais e sintéticos. Aderido às sementes, formando as camadas, são utilizados aglomerantes que devem preencher certos requisitos como: ser poroso, hidrossolúvel, atóxico, de baixo custo, facilmente reduzível a pó e com resistência elevada quando secos.  Proporcionando economia de sementes, mão-de-obra de replantio e transplante; redução nos custos de produção; redução do impacto que as sementes sofrem durante a semeadura; melhoria das características de fluxo e plantabilidade e formação de um microclima mais uniforme em torno das sementes no solo. [2]
O ácido giberélico (AG3) é um fitormônio promotor de crescimento que interfere positivamente em determinadas fases do crescimento e desenvolvimento. Foi utilizado com o intuito de melhorar e uniformizar a germinação das sementes revestidas.[1] A aplicação de reguladores de crescimento, tais como auxinas, citocininas, giberelinas e outros, tem sido efetuada com resultados positivos na quebra de dormência de sementes de várias espécies. Desses reguladores, as giberelinas têm função primordial, uma vez que sua aplicação exógena, além de contrabalançar a inibição, provoca um aumento endógeno de ácido giberélico, o qual tem papel chave na germinação, estando envolvido tanto na superação da dormência como no controle da hidrólise de reservas das sementes.[5] Também afeta o vigor de sementes, a velocidade e uniformidade de emergência de plântulas bem como o estabelecimento dos estandes no campo. [3] 
Considerando que o aumento do número de camadas pode retardar o processo de germinação e este o fenômeno o qual uma semente viável não germina, quando se coloca em um substrato úmido, com aeração e a temperatura adequada para sustentar os processos metabólicos que conduzem a germinação. Com o objetivo de determinar a concentração de AG3 em uma germinação de sementes recobertas similares ao de sementes nuas armazenadas durante um ano.
 

MATERIAL E MÉTODOS

Em virtude do exposto, realizou-se o presente experimento objetivando avaliar o uso do recobrimento e várias formas de aplicação de ácido giberélico. Foram utilizadas sementes de azevém, proporção: aglomerante vermiculita e semente de 1:1 (aglomerante: semente) e adesivo acetato de polivinila (10%). O AG3 foi colocado no processo de recobrimento como PRO-GIBB formulado em pó solúvel, contendo 10% p.a AG3. Os tratamentos baseados nas concentrações foram 0,003g, 0,004g e 0,008g de AG3 para 20g de sementes foram aplicadas juntamente com o processo de recobrimento de três formas: diluídas em água, no aglomerante e diretamente na semente. 
As sementes foram revestidas em equipamento, realizando a mistura e a homogeneização dos materiais formando uma camada de recobrimento.  As sementes foram avaliadas pela germinação. Os tratamentos foram: testemunha (T), testemunha revestida (TR), líquido baixa concentração (LBC), líquido médio concentração (LMC), líquido alto concentração (LAC), em pó no aglomerante 0,003g p.a. (PA3), em pó no aglomerante 0,004g p.a. (PA4), em pó no aglomerante 0,008g p.a. (PA8), pó envolto a semente 0,003g (PES3), pó envolto a semente 0,004g (PES4) e pó envolto a semente 0,008g (PES8).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Análise estatística da variável germinação para sementes de azevém com diferentes concentrações de ácido giberélico, armazenadas durante um ano.
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Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de significância de 5%.

Na tabela 1, a germinação do azevém foi afetada comparada à testemunha nos tratamentos que possuíam maior concentração de ácido giberélico. Após um ano armazenado nota-se a atuação do ácido giberélico em sementes revestidas de azevém quando tratadas com o principio ativo envolto à semente com 0,008g e após o recobrimento.
 No tratamento, pó envolto à semente com as três diferentes concentrações, pode-se notar a tendência linear que este possui demonstrando a atuação do ácido giberélico, o gráfico 1 demonstra a situação citada.
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Gráfico 1. Tendência do tratamento pó envolto à semente em três diferentes concentrações.

CONCLUSÕES

Conclui-se que o AG3 favorece a germinação. O AG3 na dose 0,008 g assegura a germinação de sementes de azevém recobertas com uma camada armazenadas durante um ano.
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