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RESUMO

O efeito alelopático da palha pode complementar o método químico de controle de espécies de plantas daninhas regionais e, às vezes, dentro de uma mesma propriedade. Este

projeto tem por objetivo avaliar o potencial alelopático de resíduos da cana-de-açúcar utilizando bioensaios na germinação de sementes e crescimento das plantas Bidens pilosa

(picão-preto) e Taraxacum officinale (dente-de-leão) em comparação com plantas teste indicadoras de atividade, Lactuca sativa (alface) e Solanum lycopersicum (tomate). O

estudo foi conduzido no laboratório UEMG-Frutal. O extrato aquoso foi preparado na proporção de 100 g do resíduo secos pulverizados, de palha da cana-de-açúcar, 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%)

água destilada. 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 com fotoperíodo de 12 horas na temperatura 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. Analisando o comprimento radicular e o IVG não houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade. No entanto, para as

demais variáveis verifica-se diferença significativa nas diferentes doses para o picão-preto e dente-de-leão. Nas plantas de picão-preto e dente-de-leão as doses do bioextrato

aumentou o comprimento da parte aérea e diminuiu o percentual de germinação das sementes. Contudo, conclui-se que as plantas daninhas foram estimuladas com as doses de

bioextrato da palha da cana-de-açúcar no comprimento da parte aérea e foram afetadas no percentual de germinação.
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