
 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA HORMONAL NA GERMINAÇÃO E ESTABELECIMENTO INICIAL DE 

TOMATE DE ÁRVORE (Solanum betaceum) E LULO (Solanum quitoense) 
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A família Solanaceae possui grande importância comercial e econômica. Entre as espécies mais 

recorrentes e consumidas na América latina estão o tomate de árvore e o lulo. Para à exploração 

comercial é necessário determinar métodos para à germinação rápida e uniforme das sementes. 

Neste sentido o presente trabalho teve como objetivo avaliar a germinação sementes e 

desenvolvimento de plantas de lulo e tomate de árvore na presença de hormônios vegetais. Seu 

desenvolvido ocorreu no Departamento de Ciências Agrárias UDCA - Colômbia no período de 

agosto a novembro de 2017. Foram estudados os efeitos de três hormônios: GA3, BAP e AIA. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, totalizando oito tratamentos para cada 

espécie (Testemunha; GA3; BAP; AIA; GA3+BAP; GA3+AIA; BAP+AIA; GA3+BAP+AIA), 

quatro repetições com 25 unidades experimentais. A embebição das sementes foi realizada durante 

16 horas com ambos reguladores na concentração de 1 mg L
-1

 . A semeadura foi em bandejas de 

polipropileno com substrato turfa. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, sendo 

a diferença significativa entre tratamentos determinada pelo teste F e as médias agrupadas pelo teste 

de Scott-Knott. Nos tomates-arbóreos, as maiores taxas de germinação e velocidade de germinação 

foram encontradas nos tratamentos que continham giberelina, enquanto para o lulo os tratamentos 

não influenciaram a taxa de germinação e velocidade de germinação. No desenvolvimento os 

tratamentos não foram significativos para nenhuma das espécies estudadas para as variavéis: 

número de folhas, altura de plantas, massa fresca e seca de parte áerea e sistama radicular. 

Palavras-chave: Auxina, Citocinina, Giberelina, Solanaceae. 
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