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RESUMO 

No sistema de cultivo orgânico, o ideal é que se use sementes orgânicas, mas em virtude 

da pouca oferta destas no mercado, os olericultores recorrem as sementes que são 

produzidas convencionalmente. O objetivo deste trabalho foi averiguar o potencial 

fisiológico e a sanidade de sementes de repolho produzidas nos sistemas orgânico e 

convencional. A avaliação do potencial fisiológico das sementes foi efetuada através dos 

testes de germinação e primeira contagem; número de plântulas anormais e sementes 

não germinadas ao término do teste de germinação; índice de velocidade de germinação; 

índice de velocidade de emergência, porcentagem de emergência em casa de vegetação 

e grau de umidade. A qualidade sanitária foi avaliada pelo teste do papel de filtro. As 

sementes convencionais de repolho apresentaram um desempenho superior em relação 

às orgânicas. As sementes de repolho convencional apresentaram uma incidência de 33, 

22 e 6% de Alternaria brassicola, Aspergillus e Penicillium, respectivamente, enquanto 

nas sementes orgânicas não foi verificada a presença de fungos.  

Palavras-chave: Brassica oleracea var. capitata L.; cultivo orgânico; qualidade fisiológica e 

sanitária. 

ABSTRACT - The efftect of cultivation system upon the physiological potential of 

cabbage seeds. 

In organic cultivation system, the best to do is to use organic seeds, but because of little 

offer of these seeds in the market, the farmers look for the seeds usually produced. The 

purpose of this study was investigate the physiological potential and the sanity of cabbage 

seeds produced in organic and conventional systems. The evaluation of seeds 

physiological potential was accomplished by germination test; first counting; number of 

abnormal seedlings and germinated not seeds; germination velocity index; emergence 

velocity index and percentage of seedlings emergence at greenhouse. The sanitary quality 

was assessed by the filter paper test. The cabbage conventional seeds presented a higher 

performance in comparison with the organic seeds.  The cabbage conventional seeds 

displayed a presence of Alternaria brassicola (33%), Aspergillus (22%) and Penicillium 

(6%). The organic seeds were free of pathogen fungi. 
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INTRODUÇÃO 

O repolho é uma hortaliça que têm grande importância econômica entre as Brássicas. 

Sua parte comestível constitui-se das folhas, o que representa uma preocupação quanto à 

presença de resíduos químicos em sua composição. O cultivo orgânico constitui-se em 

uma alternativa para este problema (Souza, 1999). O ideal é que se utilize sementes 

orgânicas para a implementação da cultura, devendo-se previamente ter o conhecimento 

do seu potencial fisiológico. Silva et al. (2004) verificaram que sementes de pepino 

oriundas do sistema de cultivo convencional apresentaram um maior vigor do que aquelas 

provenientes do sistema orgânico; nos dois sistemas não foram encontrados fungos 

patogênicos. Em sementes de coentro Silva et al. (2005) verificaram que as sementes 

orgânicas apresentaram um desempenho superior em relação as convencionais quanto a 

germinação, emergência, índices de velocidade de germinação e de emissão da radícula. 

O objetivo deste trabalho foi averiguar o potencial fisiológico e a sanidade de sementes de 

repolho produzidas nos sistemas orgânico e convencional. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizaram-se sementes de repolho, Louco de Verão, oriundas dos sistemas de cultivo 

convencional e orgânico. As sementes foram submetidas aos seguintes testes: 

a) Germinação: conduzido com 500 sementes (dez repetições de 50 sementes/sistema de 

cultivo), distribuídas em caixas plásticas - gerbox sobre duas folhas de papel mata-borrão, 

a temperatura alternada de 20-30oC. O volume de água utilizado para embebição foi o 

equivalente a 3,0 vezes o peso do substrato. As contagens foram realizadas no quinto e 

10o dias após a semeadura e, as avaliações, efetuadas de acordo com as RAS (Brasil, 

1992), computando-se a porcentagem de plântulas normais. 

b) Primeira Contagem: realizado conjuntamente com o teste padrão de germinação, 

computando-se a porcentagem de plântulas normais no quinto dia após a semeadura. 

c) Índices de velocidade: Foram realizadas contagens diárias, durante a condução dos 

testes de germinação e emergência, por período de tempo correspondente à última 

contagem, do número de plântulas normais, obtendo-se o índice de velocidade de 

germinação (IVG) e emergência (IVE), respectivamente (Maguire, 1962). 

d) Número de plântulas anormais e sementes não germinadas: computou-se o número de 

plântulas anormais e sementes não germinadas ao término do teste de germinação.  

e) Emergência de plântulas: realizada em casa de vegetação, com dez repetições de 50 

sementes, semeadas em bandejas multicelulares de poliestireno expandido (isopor), 



empregando-se substrato comercial, a irrigação manual foi diária. A contagem final das 

plântulas normais emersas foi realizada no 14o dia (Nakagawa, 1994). 

f) Sanidade: foi feita através do método do papel de filtro com congelamento. Foram 

avaliadas 10 repetições de 10 sementes; após sete dias de incubação, foram verificadas a 

identidade e a freqüência de cada gênero de microrganismo encontrado.  

g) Grau de umidade: avaliado em estufa a 105±3oC durante 24 horas, conforme as 

Regras para Análise de Sementes – RAS (BRASIL,1992). 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado. Para análise estatística, os 

dados expressos em porcentagem foram transformados em arc sen √x/100, as médias 

comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os valores sanidade e 

grau de umidade não foram submetidos à análise estatística. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pela tabela 1 observa-se que as sementes convencionais proporcionaram resultados 

estatisticamente superiores quanto aos atributos fisiológicos em detrimento das sementes 

orgânicas, mesmo apresentando uma maior incidência de fungos patogênicos (Tabela 2). 

Silva et al (2000) verificaram que apesar de não terem encontrado diferenças na 

qualidade fisiológica de sementes de cenoura entre os sistemas orgânico e convencional, 

observaram que os maiores valores de sementes mortas de cenoura produzidas no 

sistema orgânico em relação ao convencional, poderiam estar relacionados à incidência 

de Penicillium spp. Muniz et al (2000) constataram que a germinação de sementes 

orgânicas de cebola mostrou-se inferior aquelas oriundas do sistema convencional, em 

virtude da alta incidência de Aspergillus spp.. Muniz et al. (2001) verificaram em sementes 

de melão, cv. Gaúcho, produzidas pelo sistema orgânico a presença dos fungos 

patogênicos Fusarium oxysporum, Penicillium spp e Aspergillus spp.  

CONCLUSÕES 

O sistema convencional de cultivo proporcionou sementes de repolho de melhor 

qualidade do que o sistema orgânico. 
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Tabela 1. Dados médios da qualidade de sementes de repolho, oriundas de dois sistemas 

de cultivo, através do teste de germinação (TG), primeira contagem (PC), 
plântulas anormais (PA), sementes que não germinaram (SNG), índice de 
velocidade de germinação (IVG), índice de velocidade de emergência (IVE), 
emergência (E), grau de umidade (GU). Uberlândia-MG. UFU, 2004. 

Sistemas de 
cultivo 

G (%) PC 
(%) 

PA  SNG IVG IVE E(%) GU 

Convencional 70,4a 68,4a 6,8b 3,6b 12,5a 9,7a 67,6a 5,33 
Orgânico 52,8b 28,8b 14,8a 17,0a 5,8b 2,8b 36,8b 6,66 
CV 5,77 11,56 37,75 37,21 9,21 16,69 11,93  

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 
Tabela 2. Qualidade sanitária de sementes de repolho oriundas de dois sistemas de 

cultivo. Uberlândia-MG. UFU, 2004. 
Sistemas de Cultivo Fungos patogênicos/sementes contaminadas (%) 
 Alternaria brassicola Aspergillus Penicillium 
Convencional 33,0 22,0 6,0 
Orgânico 0,0 0,0 0,0 
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