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As sementes foram cuidadosamente descascadas à mão e depois se
paradas em dois lo tes : as do primeiro foram machucadas com o auxílio 
de um ralador, procurando-se, desse modo, produzir ferimentos que deter
minassem a mesma desvantagem proporcionada pelo descascamento me
cânico ; as sementes do segundo lote foram utilizadas sem machucaduras. 

Cada lote foi ainda subdividido em quatro grupos : dois que seriam 
utilizados para ensaios em germinador do tipo "rolo", à temperatura cons
tante de 30°C, e outros dois que serviriam para ensaios em caixas comuns 
de sementeiras contendo areia de rio e depositadas em uma estufa de vidros, 
à temperatura ambiente. 

Tanto nos grupos do germinador como nos da areia, havia séries de 
sementes tratadas com o "pó n.° 1", e de sementes não tratadas (teste
munhas). O "pó n.° 1" foi empregado a seco, na proporção de dois por 
mil, que é a dose recomendada pelos fabricantes. 

Nas séries do germinador foram utilizadas três amostras de 100 se
mentes cada uma ; nas séries em caixas com areia, trabalhou-se com três re
petições constando cada uma de três amostras de 100 sementes. Os proto
colos de germinação foram efetuados após 3 e 12 dias, para as sementes 
colocadas respectivamente no germinador e na estufa. 

N o quadro 1 estão resumidos os resultados médios obtidos nos testes 
de germinação realizados. 

QUADRO 1. — Porcentagens de germinação de sementes de amendoim, com e sem de
sinfecção 

GERMINAÇÃO EM Repetições 

Sementes machucadas Sementes não machucadas 

GERMINAÇÃO EM Repetições 
Sem 

tratamento 
Com 

tratamento 
Sem 

tratamento 
Com 

tratamento 

% % % % 
Areia ._' 1 6 82 90 97 

2 12 76 67 90 
3 7 74 87 92 

Média 8 77 81 93 
Germinador 9 82 93 98 82 93 98 

Como se verifica, a germinação das sementes machucadas foi aproxi
madamente nove vezes maior nos lotes desinfetados que nos testemunhas, 
tanto na areia quanto no germinador tipo "rolo" . N o caso das sementes 
não machucadas o efeito foi menos visível, mas sempre a favor das sementes 
desinfetadas. SECÇÃO DE FISIOLOGIA E SECÇÃO DE OLEAGINOSAS, INSTITU

TO AGRONÔMICO. 

TREATMENT OF PEANUT SEEDS 
SUMMARY 

Peanut seeds are very frequently injured during the shelling process, specially 
when this operation is done by machine. Injured peanut seeds are easily attacked by 
fungi and bacteria, and when used for field planting may result in poor stands. 

Injured and non-injured peanut seeds were treated with a seed protectant supplied 
by Companhia Rhodia Brasileira under the name of Powder N.° 1. The results of tests 
indicated that germination was greatly improved in treated lots of injured seeds when 
compared with untreated controls. For non-injured seeds the benefit induced by the-
protectant on germination was slight. 




