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RESUMO

 A alelopatia ocorre com a liberação de metabólitos secundários, denominados aleloquímicos, no ambiente em função da decomposição dos resíduos vegetais, podendo interferir

na germinação, pela inativação dos mecanismos de dormência, e também no crescimento inicial de plantas daninhas. Estes compostos químicos podem influenciar na

germinação, crescimento e desenvolvimento das plantas cultivadas e daninhas, liberados por estímulo ou respostas inibitórias. Objetiva-se com este trabalho, avaliar a

germinação e desenvolvimento de plantas daninhas Digitaria insularis (capim amargoso) e Panicum maximum (capim-colonião) em comparação com plantas teste indicadoras de

atividade, Lactuca sativa (alface) e Solanum lycopersicum (tomate) sob a aplicação de diferentes concentrações de bioextrato da palha de cana-de-açúcar. Preparou-se os

extratos aquosos na proporção de 100 g do resíduo secos pulverizados em 1000 mL de água destilada, produzindo 10% (v v-1). A partir do extrato concentrado obteve-se os

diluídos nas concentrações 2,5; 5,0; 7,5 e 10% com água destilada e o padrão (0%) somente com água destilada, designados com tratamentos.  Adotou-se o delineamento

inteiramente casualizado para cada tratamento, com quatro repetições. Cada repetição com 50 sementes acondicionadas em placas de petri e papel filtro embebidas em 7 mL de

cada extrato. As placas permaneceram por 10 dias em estufa de germinação BDO com fotoperíodo de 12 horas e temperatura constante de 25°C. Acompanhou-se diariamente o

comportamento das sementes e ao término do tempo, calculou-se o índice de velocidade de germinação (IVG), percentagem de germinação, comprimentos radicular e da parte

aérea. Observou-se que o bioextrato inibiu o IVG e a germinação de sementes de capim amargoso, alface e tomate e ainda favoreceu o comprimento radicular e da parte aérea

destes. As dosagens aplicadas incrementou todas as variáveis analisadas do capim-colonião.
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