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RESUMO

O milho doce é classificado como especial e destina-se exclusivamente ao consumo humano. É utilizado principalmente como milho verde, tanto “in natura” como para

processamento pelas indústrias de produtos vegetais em conserva. Alguns compostos podem afetar o crescimento e o desenvolvimento vegetal alguns deles tem sido descritos

atualmente, dentre eles o ácido salicílico que desempenha um papel fundamental na tolerância ao estresse hídrico e interesses consideráveis têm sido focados neste ácido,

devido à sua capacidade de induzir efeitos de proteção em plantas submetidas ao estresse por escassez de água. Com objetivo de verificar a influência do ácido salicílico na

germinação, vigor e desenvolvimento das plântulas de sementes de milho doce. Será realizado entre maio a dezembro de 2016, utilizando instalações e equipamentos do

laboratório de análise de sementes, do curso de agronomia de Ituiutaba. Para a realização da pesquisa, esta sendo utilizadas sementes de milho doce, da empresa syngenta

seeds. As sementes de milho doce foram submetidas a tratamentos utilizando o ácido salicílico com diferentes concentrações. As sementes foram colocadas para germinar

diretamente em papéis germitest umedecidos com soluções de ácido salicílico (AS) na quantidade equivalente a 2,5 vezes o peso do papel, com as seguintes concentrações:

tratamento 1: 0 mm ; tratamento 2: 0,0125mm; tratamento 3: 0,0250mm e  tratamento 4:0,050 mm, o AS em pó foi diluído em etanol e depois água destilada. Em seguida os rolos

de papel foram acondicionados em BOD a 25°c por 7 dias. Nas avaliações de laboratório das sementes foram realizados testes de germinação e de vigor. Pelos resultados

analisados concluiu-se ate o momento que o AS nas doses usadas no trabalho apresentou diminuição no processo da germinação. Com relação aos pesos de massa fresca,

seca e condutividade elétrica apresentaram uma tendência de efeito positivo. Para comprimento de plântula o tratamento 3 apresentou melhor desenvolvimento.
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