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RESUMO

O maxixe (Cucumis anguria L.) é uma

cucurbitácea subespontânea de grande

importância na cultura tradicional

nordestina. Alguns tipos encontrados

foram resgatados e formaram o Banco

Ativo de Germoplasma (BAG) onde estão

sendo conservados 107 acessos de maxixe

coletados em diferentes regiões do

Nordeste brasileiro há mais de dez anos e

não se sabe da qualidade fisiológica e do

potencial germinativo desses acessos.

Assim o objetivo desse trabalho foi avaliar

o vigor e a qualidade de sementes de

alguns acessos de maxixe do BAG. A

pesquisa foi conduzida no Departamento

de Tecnologia e Ciências Sociais da

Universidade do Estado da Bahia-

DTCS/UNEB. Foram utilizados oito

acessos de maxixe e uma variedade

comercial. O delineamento utilizado foi o

inteiramente casualizado com nove

tratamentos e quatro repetições. Oitenta

sementes de cada acesso foram

distribuídas em caixas gerbox (20

sementes por repetição) e colocadas em

câmara de germinação BOD com

temperatura alternada de 20-30° C. As

contagens de germinação foram realizadas

aos quatro e oito dias após a semeadura e

expressas em percentagens. Após a última

contagem foi determinada o comprimento

médio das plântulas normais (cm),

utilizando cinco plântulas de cada

repetição. As médias dos tratamentos

foram transformadas em √x +1 e

comparadas pelo teste de Scott Knot, a 5%

de probabilidade, usando o programa

SISVAR 5. O acesso BGMAX 143

apresentou 91% de germinação na

primeira contagem e também apresentou

um bom vigor. Setenta e sete por cento dos

acessos apresentaram uma porcentagem de

germinação acima de 60% na segunda

contagem. Também foi observada variação

da germinação entre plantas dentro dos

acessos. Apenas o acesso BGMAX 143

apresentou diferença no comprimento de

plântula dos demais. Os acessos de maxixe

mesmo após dez anos de armazenamento

apresentaram plantas de boa qualidade

fisiológica das sementes e um bom

desempenho germinativo.
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Germination test of gherkin accessions

from the Cucurbit Active Germplasm

Bank of Northeast of Brazil

The gherkin (Cucumis anguria) is a

cucurbit subspontaneous plant of

paramount importance in traditional

culture of Brazil Northeast. Some types

are found in some case from

subspontaneous plants and in others from

cultivated to set an Active germplasm

Bank where is conserved 107 gherkin

accessions collected in different regions

from Northeast Brazil. These accessions

were collected more than ten years back

and it is not knowing the physiological

seed quality and the potential of

germination. Thus, the objective of this

work was to evaluate the vigor and the

seed quality of some gherkin accessions

from the cucurbit Active Germplasm Bank

of Brazil Northeast. The research was

carried out in the Department of

Technology and Social Sciences of the

State University of Bahia (DTCS/UNEB).

Eight gherkin accessions and a

commercial variety were used. The

experimental design was a randomized

block with mine treatments and four

replications. Eighty seeds from each

accession were distributed in “gerbox”

boxes (20 seeds per replication) and were

put in the germination chamber BOD with

alternate temperatures of 20-30ºC. The

germination countings were done at from

and eight days after sowing and were

expressed in percentages. After the last

courting it was determined the average

length of the normal seedlings (cm), using

five of then in each replication. The

averages of the treatments were

transformed using √x +1 and were

compared using Scott Knott at 5% of

probability, using SISVAR 5 program.

The accession BGMAX 143 presented

91% of germination in the first counting

and also presented good vigor. Seventy

seven percent of the accessions presented a

percentage of germination above 60% in

the second counting. It was observed

variation of germination among plants

within the accessions. The gherkin

accessions after ten years of storage

present plants of good physiological seed

quality and a good germination

performance.

Keywords: Cucumis anguria,

physiological quality, vigor, germplasm.

INTRODUÇÃO

O maxixe (Cucumis anguria L.) pertence à família das cucurbitáceas e constitui-se em uma

olerícola bastante apreciada nas diferentes regiões do Brasil, principalmente no Nordeste

brasileiro. Queiroz (1993) cita que as cucurbitáceas ocupam um lugar de destaque na região

Nordeste do Brasil, tanto pela área cultivada quanto pelo volume de produção, ocorrendo



SANTOS MAC; QUEIRÓZ MA;SANTOS, A S; SILVA, M L.2011. Teste de germinação de
acessos de maxixe do Nordeste brasileiro. Horticultura Brasileira 29: S3265-S3270

Hortic. bras., v.29, n. 2 (Suplemento - CD ROM), julho 2011                                         S3267

cultivo expressivo seja em regime de chuva ou em condições irrigadas, embora o maxixe

apresente produção menor, principalmente porque apenas duas regiões apresentam cultivo

sistemático da cultura (Tacaimbó em Pernambuco e Brumado na Bahia). Na grande maioria

das regiões o maxixe ocorre espontaneamente, ou se usam pequenos cultivos onde os frutos

imaturos são colhidos. Por outro lado existem poucos estudos sobre esta olerícola e as

coleções sendo conservadas em Bancos de Germoplasma para o desenvolvimento de

trabalhos futuros de melhoramento são muito escassas. No Banco Ativo de Germoplasma

estão sendo conservados 107 acessos de maxixe coletados em diferentes regiões do Nordeste

brasileiro (Queiroz et al., 1999). Estes acessos foram coletados há mais de dez anos e não se

sabe da sua qualidade fisiológica e do potencial germinativo e vigor desses acessos. Deve-se

levar em conta também as condições de armazenamento que essas sementes foram

submetidas. Diante do exposto o objetivo desse trabalho foi avaliar o vigor e a qualidade de

sementes de acessos de maxixe que se encontravam armazenadas em condições controladas

no BAG da Embrapa Semiárido.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais da

Universidade do Estado da Bahia-UNEB.

Foram utilizados para, o experimento, oito acessos de maxixe que foram coletados nos

estados da Bahia (cinco acessos) e Maranhão (três acessos) entre 1991 e 1997, e se

encontram armazenados no Banco Ativo de germoplasma (BAG) da Embrapa Semiárido sob

a temperatura de 10ºC e 40% de umidade relativa (atmosfera controlada), e uma variedade

comercial (Maxixe Comum). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com

nove tratamentos e quatro repetições. As sementes foram distribuídas sobre duas folhas de

papel germiteste, em caixas do tipo “gerbox” que foram previamente desinfestada com

álcool. Antes da semeadura, o substrato foi umedecido com água destilada 2,5 vezes o peso

do papel. Foram utilizadas quatro repetições de 20 sementes para cada tratamento, tendo cada

repetição constado de uma caixa tipo “gerbox”. Essas caixas foram devidamente

identificadas e colocadas em câmara de germinação do tipo BOD com temperatura alternada

de 20-30° C.

As contagens de germinação foram realizadas aos quatro e oito dias após a semeadura,

segundo os critérios estabelecidos pelas RAS (Brasil, 1992), considerando-se germinadas as

sementes que originaram plântulas normais.

Os resultados da germinação foram expressos em porcentagem. Depois da última contagem,

determinou-se o comprimento médio das plântulas normais (cm), utilizando cinco plântulas

de cada repetição. Os dados foram transformados em √x +1. E as médias dos tratamentos
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foram comparadas pelo teste de Scott Knot, a 5% de probabilidade, usando o programa

SISVAR 5.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados referentes ao teste de germinação, primeira e segunda contagens de germinação

e comprimento de plântulas mostram que plantas em alguns acessos apresentaram alta

qualidade fisiológica. O acesso BGMAX 143 (Tabela 1) apresentou média de 91% de

germinação na primeira contagem mostrando que apesar do tempo de armazenamento (dez

anos) este apresenta um bom vigor, uma vez que a primeira contagem do teste de germinação

é considerada um indicativo do vigor. Os demais acessos principalmente a variedade

comercial não diferiram estatisticamente, apresentando uma menor porcentagem de

germinação e, portanto um menor vigor (Tabela 1). A baixa germinação da variedade

comercial pode estar relacionada com a forma como esta semente foi produzida, pois para

Medeiros et al. (2010) a maioria das sementes que são utilizadas para plantios comerciais são

oriundas de plantios subespontâneos que não passaram por nenhum processo de

melhoramento.

Na segunda contagem observou-se que mais da metade dos acessos apresentaram uma

porcentagem de germinação acima de 60% (Tabela 1). Dois acessos do estado do Maranhão

(BGMAX 88 e BGMAX 143) apresentaram germinação acima de 80%, superior à mínima

germinação estabelecida como padrão de sementes fiscalizadas para comercialização de

sementes (CESM/RS, 2000).

Observou-se que a maioria dos acessos apresentaram um grande incremento na germinação

da primeira contagem para a segunda contagem, com exceção para os acessos BGMAX 8 e

BGMAX 69 da Bahia (Tabela 1), podendo estes ter apresentado dormência ou perda da sua

viabilidade. E sementes dormentes mesmo que sejam submetidas às condições ideais de

germinação não germinam, necessitando de algum tratamento para a superação da

dormência. Algumas sementes só germinam após um tempo de armazenamento ou

envelhecimento para superação de dormência, como ocorre com o maxixe. Esse fato foi

confirmado por Torres et al. (2002), que observou que a porcentagem de germinação de

sementes de maxixe aumentou com o tempo de armazenamento. Também foi observado por

Silva et al. (2008) que com o aumento do tempo de exposição das sementes ao

envelhecimento acelerado ocorre um incremento na porcentagem de germinação de maxixe.

Para comprimento de plântula houve diferença estatística apenas para o acesso BGMAX 143

do Maranhão (Tabela 1), que apresentou a maior média, podendo ser explicado pela maior

porcentagem de germinação na primeira contagem, com isso apresentando um maior

desenvolvimento. Os demais apresentaram-se iguais estatisticamente.
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Houve uma grande variação dentro dos acessos para os descritores analisados e entre as

repetições (Tabela 1), contribuindo com a elevação do coeficiente de variação. No entanto,

deve-se levar em conta que como se trata de acessos que não passaram por nenhum processo

de melhoramento e sendo o maxixe uma planta alógama pode apresentar uma grande

variação dentro dos acessos, explicando o surgimento de altos valores do coeficiente de

variação. Vale salientar também que a variação na germinação entre plantas que apresentam

bom vigor e germinação pode ter base genética.

Assim, alguns acessos e plantas dentro de acessos de maxixe mesmo após dez anos de

armazenamento apresentaram uma boa qualidade fisiológica das sementes e um bom

desempenho germinativo.
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Acessos Local de
coleta

Primeira
contagem

Amplitude
primeira
contagem

entre
repetições

Segunda
contagem

Amplitude
segunda

contagem
entre

repetições

Amplitude
comprimento

entre
repetições

(cm)

Comprimento
(cm)

Médias Médias
BGMAX

08 Bahia 0,00b 0 26,25b 0 - 45 0 – 2,36 1,50c

BGMAX
61 Bahia 6,25b 0 - 10 62,50a 0 - 95 0 – 5,9 4,50b

BGMAX
65 Bahia 1,25b 0 - 5 70,00a 60 - 80 3,72 – 6,98 5,75b

BGMAX
69 Bahia 15,00b 0 - 35 38,75b 10-80 3,2 – 6,06 4,50b

BGMAX
70 Bahia 1,25b 5 62,50a 45 - 80 4,7 – 5,36 5,00b

BGMAX
88 Maranhão 0,00b 0 92,50a 85 - 95 5,18 – 6,14 5,50b

BGMAX
95 Maranhão 11,25b 0 - 30 65,00a 5 - 100 3,5 – 7,7 6,25b

BGMAX
143 Maranhão 91,25a 85 - 100 97,50a 95 - 100 8,3 – 9,4 8,75ª

Variedade
comercial 7,50b 0-15 68,75a 40-85 6,12-6,74 6,25b

CV% 39,3 26,76 10,95
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Scott Knot, a 0,5 % de
probabilidade (Means followed by the same letter in the column do not differ significantly, according to Scott
Knot’s test p<0.05).


