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RESUMO

No trabalho i relatada experimentação envo_[
vendo a irradiação de sementes do marmeleiro
(Cydonia oblonoa Mi 11.) por fonte gama, e a com
posição mineral das plantas resultantes, para
obtenção de informações subsidiárias ao me1hora_
mento, por indução de mutação. Analisaram-se,
assim, os seguintes aspectos:

- Radiossensitividade das sementes
As sementes de três materiais donais de

marmeleiro: "Portugal" (Indaiatuba), "Portugal"
(JundiaT) « "Smyrna" foram submetidas a onze
doses crescentes de radiação gama - 50 a 15.000
R - avaliando seus efeitos na capacidade germî
nativa e no comportamento das plantas emergen
tes.

As sementes irradiadas, semeadas sem a es
tratif icação a f r io úmido, resultou, para todos
os tratamentos de irradiação, em emergência Tn
fima de plântuias, com desenvolvimento bem deTî
ciente. Assim, contrariando a expectativa pn
meira, a radiação não se mostrou ef icaz , na que
bra de dominei a fisiológica das sementes de
marmelo.

Através da estratificação das sementes i r
radiadas, e posterior semeadura, foi possível
coletar os elementos mais adequados ã indicação
de radiossensitividade: germinação parcial das
sementes, ainda no ambiente de estratif icação;
emergência f ina l das plântuias em canteiros;
sobrevivência e desenvolvimento das plantas.

Os porcentuais médios a esses parâmetros a
presentaram-se com tendências declinantes pela
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aplicação de doses baixas e crescentes de radia
ção - 50 a 750 R. Nas doses intermediárias -
1.000 a 1.250 R - esses porcentuais estabil iza
raw-se ou apresentaram-se propensos a estímulos,
ao passo que nas mais elevadas, observaram-se
nítidos decréscimos.

A germinação parcial , ainda no f r igor í f ico ,
revelou ser de grande valor prático ã determina^
ção da radiossensitividade, por mostrar uma d^
reta correlação com a emergência das pi intui as.
0 marmeleiro "Portugal" (Jundiaí) mostrou ser o
menos radiossensitivo dos três materiais testa
dos.

Considerando os dados levantados, acresci^
dos de observação visual dos danos f isiológicos,
chegou-se ã conclusão de que a obtenção de uma
população de plantas desejáveis, em 30 a 50í ™
fer i ores ãs controles, seria adequada a um pro
grama de melhoramento do marmeleiro por indução
de mutação. A esse propósito, sugere-se que se
jam aplicadas ãs sementes, de mesmo teor de umT
dade - 8,8 a 9,0* - doses agudas de radiação ga
ma, dentro dos seguintes níveis extremos, con
forme o material clonal: "Portugal" (Indaiatu
ba) - 1.000 a 5.000 R; "Portugal" (JundiaT) -
2.500 a 10.000 R; e "Smyrna" - 1.250 a 5.000 R.

- Efeitos da radiação na composição mineral
das plantai"!
Determinou-se a concentração de cinco ma

cro e cinco micronutrientes nas plantas, procu
rando correlacioná-la com as diferentes dosâ  ~
gens de radiação gama, aplicadas ãs sementes de
marmelos: "Portugal" (Indaiatuba), "Portugal"
(Jundiaí) e "Smyrna". Foram ainda considerados,
por material clonal e por doses de radiação, o
peso e a porcentagem de matéria seca nas raízes,
e nos caules mais folhas, além do teor d'água
nas plantas.

As concentrações dos macronutrientes, na par
te aérea das plantas, apresentaram-se, em ter
mos médios, na seguinte ordenação decrescente :
N, K, Ca, Mg e P, e dos micronutrientes: Mn, Fe,
Zn, B e Cu. Dentre os macronutrientes, o nitro
gênio sofreu as maiores variações nas concentra
ções, quando os tratamentos eram representados
por doses mais elevadas; depois do N, o potássio
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foi o mais alterado. Quanto aos micronutrientes,
o ferro e o maganês se constituíram naqueles que
sofreram os maiores desequilíbrios.

Constatou-se também, que aumentos nas do
ses de radiação gama conduziram a decréscimos
sensíveis da parte aérea das plantas - caules
e folhas - e acréscimos nos porcentuais de ra^
zes, em torno de 7°i. 0 teor de igua também vâ
riou em uma crescente - em torno de 6" - do cõn
junto-controle ao dasdoses mais elevadas. A ~
diminuição relativa média de extração dos nutri^
entes, considerando ainda os tratamentos extre
mos, foi de cerca de três vezes, baseando nas
suas concentrações na matéria seca.

Termos para indexação: marmeleiro, Cydonia oblon
jja_Mill. , sementes,radiossentividade, compoŝ
çao mineral, melhoramento.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho consta de uma série de desen-
volvimentos experimentais realizados na Seção
de Fruticultura de Clima Temperado, do Institu
to Agronômico de Campinas, com a colaboração cie
Seções básicas do mesmo e do Centro de Energia
Nuclear na Agricultura - CENA(USP) - de Piracy
caba, SP. Neste é dado enfoque especial na
aplicação de radiação ionizante, no caso, a ga_
ma, visando ao estudo da radiossensitividade do
marmeleiro, ainda na germinação e emergência
das sementes, e no comportamento das plantas da
geração Mj. Efeitos da aplicação de doses crês
centes de radiação gamâ nas sementes e seus re
flexos na composição quTmico-minerai das plan
tas também são considerados, com o principal ob
jetivo de se subsidiar a metodologia de melhora
mento desta espécie frutícola, por indução de~
mutação com a radiação gama (CAMPO DALL'ORTO,
1982).

Na Argentina, no único exemplo dessa aplica
çao no manneleino, ROBY (1972) irradiou, com ~
raios X, ramos da variedade "Champion", usando
as doses de 2.000, 4.000 e 6.000 R*. que enxer
tados e deixados a se desenvolver, evidenciaram
mutações interessantes em algumas característj
cas da planta e do fruto.

A determinação da radiossensitividade das se
mentes, por sua vez, é imprescindível para no£
tear a aplicação desse método de melhoramento,
de uma espécie ou de uma variedade em particu
lar, quando assim propagada (CAMPO DALL'ORTO
el a i . 1983).

De outro modo, desconhece-se o comportamento
das sementes e da resposta das próprias plántu
Ias de marmeleiro obtidas, quando submetidas as
primeiras, ã radiação gama, às tentativas de
quebra de dormência fisiológica, necessária a
uma adequada germinação. Consta, ainda, que os
primeiros trabalhos acerca dos efeitos das ra_
díações sobre sementes, iniciaram-se por volta
de 1912/13, com MOLISH, observando-se o efeito
dos raios-X, nos mesmos fenômenos de dormência,
ocorridos em sementes de essências florestais
(FAO/IAEA, citados por FERREIRA et a i . , 1968).

Por último, convém lembrar da absoluta escas_
sez de literatura que relacione os efeitos de

- roentgen: unidade de exposição ã radiação
gama ou X.

aplicação de doses agudas de radiação gama nas
sementes de frutí feras, e a composição química
mineral das plantas delas resultantes. A análi
se inorgânica, nesse particular, fornece os dai
dos sobre a capacidade de equilíbrio e as suas
interações, além de mostrar, em primeira apro
ximação, os teores elementares disponíveis no
solo.

No presente caso, levantou-se a hipótese,
que plantas de diferentes materiais clonais de
marmeleiro - gerações M] - oriundas de sementes
irradiadas, evidenciando distúrbios fisiolõgi
cos ou genéticos visíveis, mantidos em meio de
cultivo homogêneo e sob mesmas condições ambien
tais, devessem caracterizar desordens nutri cio
nais detectáveis. Essas anormalidades são ver2
ficadas, confrontando-se as concentrações des-~
ses elementos e aquelas constatadas ãs plantas-
-controle, de sementes nao irradiadas.

Tendo em vista visualizarem-se os efeitos fi_
siológicos precocemente, e em geral, na parte
aérea das plantas, ê de se esperar que os ete
mentos que apresentam as maiores variações, se
jam aqueles diretamente envolvidos na atividade
fotossintética, ou indiretamente, através de e
quilíbrio dinâmico e de interações v i ta is .

De modo genérico e sumário, de acordo com
MALAVOLTA et a i - , (1974), as principais funções
dos elementos estudados nas plantas, prendem-se
nas seguintes: nitrogênio - papel plástico,
formador de tecidos e das proteínas; potássio -
apresenta-se em concentração elevada nos teci_
dos de crescimento, participa de sistemas enzi^
mãticos e interage com o nitrogênio; cálcio -
junto ao boro, é importante para a formação e
funcionamento das raízes; cobre - mostra-se com
teor elevado na parte aérea, sendo menor a atj[
vidade fotcssintética quando em deficiência;
ferro - conhecido por suas interações nutricio
nais com o maganês; manganês - apresenta-se em
concentrações mais elevadas nos pontos f isiolo
gicamente mais ativos das plantas. Além de ser
ativador de várias enzimas, deve exercer impor̂
tante papel na fotossíntese, porquanto, a sua~
intensidade diminui quando ocorre deficiência.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2 .1 . Radiossensitividade das sementes

2.1.1 - Germinação, emergência, sobrev^
vencia e desenvolvimento das
plantas.

A realização da experimentação proposta, fo
ram colhidos, em fevereiro de 1976, cerca de
100 frutos maduros, uniformes e sadios, de cada
uma das duas variedades de marmeleiro - Portti
gal e Smyrna - constantes do ensaio de poda, na
Estação Experimental de Jundiaí, e mais 100 fru
tos igualmente escolhidos, de um possível clone
da Portugal, cultivado na propriedade particu
lar dos Irmãos Jacober, no Bairro de Helvetia,
em Campinas, em ãrea limítrofe com o Município
de Indaiatuba, SP.

Desses frutos, efetuou-se extração cuidadosa
das sementes que iam sendo imediatamente lava^
das em água corrente, tratadas com solução de
thiran a 2%, e postas a secar em ambiente de
laboratório, por dez dias. As sementes assim
preparadas - em número aproximado de 3.600 por
variedade - foram colocadas em sacos plásticos
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fechados e armazenados em cimara f r igor í f ica , a
5-10°C. Nessas condições permaneceram por cer
ca de seis meses, até a véspera de data estate
lecida ã irradiação, quando foram amostradas,
por variedade, 48 parcelas de 50 sementes, aos
24 tratamentos idealizados. Estas sementes fo
ram selecionadas e separadas individualmente,
objetivando-se a maior uniformidade possível
dentro do mesmo material clonal. Para isso, es_
colheram-se, por clone, sementes Tntegras, de
mesmo aspecto geral e tamanho, uniformizadas pe
Io peso. Concpmitantemente, amostraram-se mais
400 sementes por material, que se destinavam:
a) ao envio de 200, ã Seção de Sementes do Ins
tituto Agronômico, para determinação de umiàade,
e b) ã reserva de outras 200, a fim de serem es
tratificadas posteriormente, visando a determi_
nação do volume nuclear interfasico - VNI - jun^
to ã Seção de Citologia, do mesmo Instituto.

Os tratamentos de irradiação das sementes fo
ram programados, com doses agudas de radiação
gama do °°Co, baseando-se em alguns poucos da_
dos norteadores de l i teratura, disponíveis para
sementes de pessegueiro (HOUGH et a i . 1965),
outra rosãcea frut í fera, com numero d4ploide de
cromossomos - 2r. = 16 - e portanto, menos que
a metade do número esperado ao marmeleiro. Ou
trás indicações foram obtidas através de testes
sumários, preliminarmente efetuados (CAMPO DALI'
ORTO, 1977), com irradiação de sementes de pes-
segueiro, de caquizeiro e de nogueira-macadamia.

Assim, em 09/09/1976, aplicaram-se às semeii
tes de marmeleiro, as doze seguintes doses agu
das reais (nominais, entre parêntesis) de radTa
ção gama: 0.00R; 38,33(50)R; 268,33(250)P;
498,33(500)R; 766,67(750)R; 966,67(1.000)R;
1.265,00(1.250)R; 2.491,67(2.500)R; 4.983,33
(5.000)R; 7.513,33 (7.500JR; 10.005,00(10.000)R
e 14.988,33(15.000)R.

Na irradiação das sementes, efetuada no Cer»
tro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA-
USP, em Piracicaba, utilizaram-se fontes de Co
balto-60 (radiações gama com energias de 1,17~e
1,33 MeV), modelo "Gamma Bean 650", de procedên
cia da "Atomic Energy of Canada Limited". A
taxa de dose empregada foi de 23,0 kR/hora, com
duas fontes (dp número 4 e 10), distanciadas de
80 cm, e as amostras colocadas em posição cen
t r a i . A cada dose de radiação, as amostras To
ram constituídas de quatro parcelas de 50 semen
tes por material clonal de marmeleiro, parcelas
essas encerradas em saquinhos de papel-manteiga.

Concomi tantemente aos tratamentos de irradi^
ação, efeujaram-se, na Seção de Sementes do Ins
tituto Agronômico, determinações de umidade das
sementes, sendo constatados, cs seguintes teo
res médios por material clonal: "Portugal" (Tn
dai4tuba) - 8,9*; "Portugal" (Jundiaí) - 9,0%
e "Smyrna" - 8,8%. Nessas determinações foram
utilizadas duas amostras de 100 sementes por
material clonal, e cada amostra apresentando um
peso médio inicial de 3,8 gramas. Os teores
es tinia t i vos médios, em porcentagem, foram obt^
dos através da secagem das sementes em estufa,
a 105°C, até peso constante.

De acordo com esses resultados, os teores ds
umidade situam-se dentro dos limites esperados
para sementes extraídas edeixadas a secar, em
equilíbrio, sob condições ambientais de 1abor£
tori o; os valores médios encontrados aos três
materiais, inclusive, apresentam-se bem próxi
mos. Tais resultados podem ser caracterizados

como de grande valia nesta metodologia, quanao
se deseja comparar dados re'ativos de radiossen
sitividade de diferentes amostras de sementes.
De acordo com evidincias experimentais, os efe^
tos das radiações ionizantes ã uma espécie ou
variedade em particular, dependem dentre várias
outras condições, principalmente, do teor de
umidade das sementes (GUNCKEL e SPARROW, 1953;
CALDECOTT, 1955 e HEASLIP, 1959).

No dia seguinte ã irradiação, o conjunto to
tal das sementes, ainda nas respectivas embala
gens, comportando todos os tratamentos, foi dT
vidido em duas partes iguais, destinando-se uma
ã semeadura imediata, e outra ã estratificação
a fr io úmido. Em seguida, as parcelas, indivi
dualmente, foram submetidas ã hidratação por 74
horas. Em 11/09/76, o primeiro lote de semen
tes, somando ao todo 72 parcelas (12 tratameji
tos x 3 clones x 2 blocos) foi semeado em can
teiros previamente preparados, contendo solo de
mato tratado com fosfina, sob ripado, a 50% de
luminosidade.

A estratificação das sementes se fez por um
período de três meses, durante o qual, perfize
ram-se vistorias quinzenais. Ao final do pro
cesso (em 10/12/76), procedeu-se ao controle da
germinação, ainda no ambiente do fr igorí f ico, e
em seguida, ã semeadura de toco o material -
germinado e por germinar - também em canteiros
de terra, sob ripado.

A semeadura dos materiais irradiados foi fei
ta em sulcos contíguos, transversais aos cantei
ros, espaçados de 15cm, e as sementes colocadas
ã profundidade de 1cm, e equidistantes entre si
de 4cm, segundo delineamento experimental de
blocos ao acaso. Na oportunidade, retiraram-se
duas amostras médias de terra desses canteiros,
a fim de verificar suas características dp fer
t i l idade e de uniformidade. A análise química
dessas duas amostras, referentes aos blocos ex
perimentais, efetuada pela Seção de Fertilidade
de Solo, do Instituto Agronômico de Campinas,
revelou, respectivamente, os seguintes resulta
dos: matéria orgânica = 9,4 e 8,0S; pH = 6,1 e
6,0; POí- = 3 e 1 pg, e K+ = 39_e 36 ug/ml de
TFSA; Ca2+= 10,2 e 8,5 e.mg, e Mg2+= 1,5 e 1,4 e.mg,
e A13+ = 0,0 e 0,0 e.mg/lOOml TFSA. Verifica-
-se que as amostras de terra dos dois blocos
praticamente não diferiram entre s i . De fato,
essa uniformidade era desejável, eis que se
pretendia, em estudo subsequente, submeter as
plantas a análises químicas, para verificação
de seus teores elementares, em função das dife
rentes doses de radiação.

No transcorrer do experimento, a partir da
emergência das primeiras plintulas nos cantei^
ros, efetuaram-se protocolos quinzenais, tanto
nos tratamentos envolvendo a semeadura direta,
quanto naqueles de estratificação a fr io úmido.
Nesse tempo, também foram feitas anotações de
eventuais distúrbios fisiológicos ou genéticos
nas plantas, quando visualmente constatados.
0 solo dos canteiros foi mantido sempre úmido
através de regas periódicas, e as piantinhas
pulverizadas semanalmente, com fungicidas e in
seti ei das: maneb e metassystox, respectivamente,
a 0,3 e a 0,15%.

Em 10/03/77, passados três meses da semeadu
ra do material submetido ã estrat i f i cação a
fr io úmido, e seis meses da do não estratifica
do, fez-se a leitura final da emergência das
plantas. Em 11/05/77, anotou-se o número final
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das plantas sobreviventes, além de se efetuar
a medição das alturas individuais e a determina^
çio do peso verde t o t a l , por parcela.

2.1.2 - Composição Mineral das plantas.

Efetuadas as avaliações necessárias i expert
mentação anterior, todo o material, en suas
parcelas individuais, foi remetido ã Seção de
Química Analítica do Instituto Agronõnico, para
analise inorginica, em tensos da concentração,
dos dez Mero e «icro-elenentos seguintes: N,
P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn e B. Esse proce
diaento foi adotado, com vistas a detectar po£
sTveis transtornos ou desequilíbrios nos teores
dos principais elementos, na parte aéraa das
plantas de « m e l e i ros, oriundas de sementes
submetidas aos tratamento con doses crescentes
de radiação gama.

Rs analises químicas propostas, juntaram-se
os diferentes tratamentos, em cinco grupos ou
conjuntos de doses noninais, en R, a cada um
dos três n t e r i a i s clonais de «ameieiro, assim
compostos:

1 - tratanento-controle, sem irradiação;

2 - 50, 250 e 500 R;
3 - 750, 1.000 e 1.250 R;

4 - 2.500 e 5.000 R; e,
5 - 7.500, 10.000 e 15.000 R.

Esses grupos foram estabelecidos, a fim de
se propiciar maior quantidade de Bateria seca,
necessária ã determinação química-analítica dos
dez elementos considerados. A constituição
desses grupamentos baseou-se no desenvolvimento
relativo dos tratamentos como um todo, em ter
mos da altura e do peso verde das plantas, e~
nas evidências de comportamento fisio1õg1co-ve
getativo, detectadas visualmente.

Determinou-se o peso das matérias verde e se
ca das raízes, e dos caules mais folhas, pelos
conjuntos estabelecidos. Obteve-se assim, por
soma, o peso da matéria seca to ta l , que, sub
traído da matéria verde i n i c i a l , proporcionou
o cálculo do teor de água, por tratamento e por
material clonai.

As anilises propriamente, adotou-se a
metodologia usada em escala de rotina na Seção
de Química Analítica (BATA6LIA et a i . , 1978):
determinação das concentrações totais de nitro
gênio, fósforo e boro, respectivamente, segun
do LOTT et a i . . [1956 e 1961); potássio (PE Ri IN
-ELMER, 137TT7 cálcio e nagnesio (BATAGLIA e
6ALL0, 1972); e, cobre, ferro, manganês e zinco
(GALLO et ai- , 1971), por fotometria de chama
de absorção. Ao cálculo das quantidades e t a m
tares na parte aérea das plantas, com base nos
dados analíticos de concentração mineral, le
vou-se também em consideração, o porcentual-£
quivalente em água.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3 . 1 . Radiossensitividade das Sementes

3.1.1 - Sementes irradiadas e não estra
«f icadas.

3.1.1.1 - emergência das plãntu
Ias.

Os resultados finais médios da emergência de
piintuias ea porcentagem, das senentes dos três
materiais clonais de marmeleiro - "Portugal"
(Indaiatuba), "Portugal" (Jundiaí) e "Smyrna" -
submetidas a doses agudas e crescentes de radia
jão gama do 60Co e nao estratificadas a f r io
unido, encontram-se no Quadro 1.

QUADRO 1. - Resultados finais radios da emergência de plãntulas em porcentagem,
das sementes de marro Io, nos materiais clonais - "Portugal (Indaia
tuba), "Portugal" [Jundiaí) e "Smyrna" - submetidas a doses agudas
e crescentes de radiação gama dp 60Co e não estratificadas a f r io -
úmido.

TRATAMENTO
(DOSE NOMINAL)

(R)

0 (controle)

50

250

500

750

1.000

1.250

2.500

5.000

7.500

10.000

15.000

"PORTUGAL"
(INDAIATUBA)

(%)

3.0

0.0

1.0

1.0

2 ,0

0,0

1.0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

EMERGÊNCIA

"PORTUGAL"
(JUNDIAÍ)

(%)

1.0

3.0

0,0

0,0

1.0

2 .0

0,0

1,0

0,0

1.0

0,0

1.0

"SMYRNA"

m
0,0

1,0

1.0

1,0

1.0

2 .0

2.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0
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Observe-se o número incipiente de plãntulas
emergidas, entre os diversos tratamentos de ex
posição ã radiação gama, nos quais semearam-se
as sementes recem-extraídas, sem submetê-las ao
processo de estratificação úmida e ã baixa tem
peratura. Desse modo, a dormência das plãntu
Ias foi praticamente nula. As poucas plãntuTas
emergentes apresentavam-se com pouco vigor, de
monstrando condições de ananismo e de desenvoT
vimento lento e irregular. No exame das folhas
constatadas nos canteiros, verificou-se, seis
meses depois da semeadura, número elevado de se
mentes deterioradas, principalmente das doses
mais elevadas de radiação. Nas doses mais baj
xas, constataram-se, por sua vez, grande número
de sementes "duras", ainda íntegras, e sem con
dições de pronta germinação, confirmando, desse
modo, não ter ocorrido, de fato, a quebra da
dormência.

3.1.2 - Sementes irradiadas e est ra t i f i
cadas.

3.1.2.1 - germinação das seme£
tes e emergência das
plãntulas.

No Quadro 2 são apresentados os resultados
médios em porcentagem, relativos aos protocolos:
i n i c i a l , de germinação parcial das sementes em
fr igor í f ico, e f i n a l , de emergência total das
plãntulas nos canteiros, dos materiais clonais
de mameleiro - "Portugal" (Indaiatuba), "Portii
gal" (Jundiaí) e "Smyrna" - e as respectivas
transformações em arc.sen. Vp/ioo, dos tratame^
tos de sementes com doses agudas e crescentes
de radiação gama do 60Co e estratificação a
f r io úmido. Junto aos dados transformados são
também apresentadas as letras indicadoras de
significancia - pelo teste de Tukey, ao nível

de 5% - os valores e significâncias dos testes
F, os valores dos desvios-padrão, dos coeficiejn
tes de variação e das diferenças significativas
do teste de Tukey.

No Quadro 3 são mostrados os porcentuais re
lativos médios - adotando-se os controles como
100,0% - d a germinação parcial das ssmentes e
da emergência total das plãntulas. Os primeî
ros referem-se aos dados de germinação, nas pia
cas de Petr i , ainda no fr igor í f ico, e imediata
mente antes da semeadura nos canteiros.

Os dados do quadro 2 mostram que pela aplicai
ção de doses baixas e crescentes de radiação -
50 a 750R ; os percentuais médios de germinação
e de emergência apresentaram-se com tendência
declinante. Nos tratamentos de situação inter
mediaria - 1.000 a 1.250R - aqueles percentuais
estabilizaram-se ou apresentaram-se propensos
a estímulos, ao passo que as doses mais eleva
das, observaram-se decréscimos mais ou menos ní
tidos, evidenciados ou não estatisticamente.

Em se baseando nos dados da germinação par;
ciai no fr igor í f ico, mostrados no Quadro 3, e
tomados em relação aos controles referidos como
a 100%, estimou-se o parâmetro de sensitividade
- G3Q a 5Q - germinação de 30 a 50% das semeri
tes irradiadas; ao "Portugal" (Indaiatuba), en
tre as doses de 1.000 a 2.500 R; ao "Portugal'"'
(Jundiaí), entre 2.500 a 10.000 R; e, ao "Smyr
na", entre 1.250 a 2.500 R. Pelas porcentagens
relativas Ue emergência estimou-se também, o
parâmetro - E50 a 70 " emergência de 50 a 70%
das plãntulas, no entorno das seguintes doses:
2.500 a 7.500 R, ao "Portugal" (Indaiatuba) e
ao "Smyrna"; e, entre 5.000 a 10.000 R, ao "Por
tugal" (J-.mdiaT). Este material, com base na
interpretação dos dois parâmetros referidos.

QUADRO 2 . - Resultado» médios am porcentagem, relativos soa protocolo*: Inicial , de germinação parcial das se-
mentes em frigorífico, e f inal , da em rgêncla total das plãntulas nos canteiros, dos materiais clonais de
marmelalro 'Portugal' (Indaiatuba), 'Portugal' (Jundlaf) e 'Smyrna' - e os respectivos dados transforma-
dos em are.sen. V P/100, dos tratamentos de sementes com doses agudas e crescentes de radiação game do
B0Co e estratlflcaçáo a frio úmido. Valores e slgnlflcânclas do teste F, e os valores de s - desvio-padrão,
c.v. • coeficiente de variação e A • diferença significativa do teste de Tukey

Tratamento
(dose nominal)

(controle)

1.
1,
2,

5,
7,

10.
15.

50
250

soo
750

,000
.250
,500

,000
,500
,000
,000

liédla

F
B

C.V.
t.

'Portugal'

Germinação
t tr<

66,0
49,0
45,0
28,0
35,0
41,0
29,0
17,0
10,0
16,0
12,0
13.0

30,1

-
-
-

insf. l- / )

35,06a
2S,66ab
2B,32ab
21.96bcde
24,71bc
26,91eb
22,31bed
16,69cde
12,86e
16,15cde
13,99de
14,6Bde

21,96

19,71**
2,278

10,4*
9,20

(Indaiatuba)
Emergência

* tran.f.1*"

67,0
86,0
82,0
74,0

75,0
79,0
78,0
64,0

59,0
46,0
40,0
37,0

67,3

-
-
-

41,26a
40,98a
39,82a
37,45ab

37,76ab
38,94a
38,61a
34.44abc

32,86abc
28,61bc
26,50e
25,43c

35,22

11.06**
2,396
6,".*
9,68

•Portugal'

Germinação

t tr.n.f . (-a / )

75,0
69,0
61,0
53,0

43,0
50,0
55,0
52,0

26,0
36,0
27,0
18,0

47,3

•
-
-

37,77a
35,')7ab
33,51abc
30,98abc

27,55bcde
29,99abcde
31,61abcd
30,6Eabcd

21,96def
25,07cdef
21,4üef
17,46f

28,66

15,62**
2,202
7,7*
8,89

(Jundiaí)

Emergência
* transi"

90,0
68,0
85.0
66,0

78,0
84,0
89,0
77,0

67.0
56,0
4H,U
41,0

74,1

-
-
-
-

42,13a
41,55a
40,66a
40.96a

38.64ab
40,40a
41.84a
38.3Sab

35,27abC
31.94abc
2S.lBbc
26.90c

37,32

7,86**
2.663
7,1*

10,75

'Smyrna'

Germinação

* tn

72,0
37,0
47,0
44,0

36,0
35,0
46,0

6,0

21,0
8,0

16,0
7,0

31,4

-
-
-

insf . '?/ '

36,87a
25,32abc
28,97ab
27,83ab

25,10abcd
24,71ahcd
2B,65ab
ll,54cd

18,66bcd
ll,45cd
15,91bcd
9,96d

22,08

1J.06**
3,778

17,1*
15,26

Emergincla

t t ran B f . { í / J

84,0
85,0
63,0
80,0

76,0
81,0
83,0
52,0

75,0
44,0
38,0
35,0

68,0

-
-
-

40,40a
40,69a
40,06ab
39,23ab

3B,06abc
39,52ab
40,10ab
3J,59abci

37,76abc
27,66bcd
2b,bBcd
24,72d

35,36

8,06**
3,131
8,9*

12,64

a/ A um mesmo material clonal, aos dados de germinação e emergência separadamente, pelo teste da TuKsy, letras
não comuns indicam diferenças significativas ao nível da 5* de probabilidade

* • - Valor •significativo ao nível de 1* de probabilidade
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deixou transparecer ser o menos radiossensitivo.
Atravis da análise global dos resultados, os ma
teriais donais "Portugal" (Indaiatuba) e "Smyr
na" comportam-se de modo mais assemelhado, que"
propriamente, o primeiro e o "Portugal" (Jundi
a i ) .

Apesar de não evidenciados pe'os resultados
dos Quadros 2 e 3, a dose de 250 R, em geral,
fez com que o número de sementes inicialmente
germinadas, ainda no ambiente de f r i o úmido,
aos 75 dias de estrat i f icação, fosse cerca de
duas a três vezes superior que os dos controles
e o dos demais tratamentos (Figura 1). Entre
tanto, ao f ina l do geríodo estabelecido para~a
estratif icação - três meses - a germinação das
sementes não irradiadas já se mostrava mais ele
vada que a da dose de 250 R.

A finalidade da determinação preliminar de
radiossensitividade das sementes de marmelo, os
resultados parciais de germinação re lat iva, ain
da no f r i go r í f i co , revelaram informações norte¥
doras subsidiárias, de grande interesse prático.
Tal constatação é indicada pelos dados do Qua
dro 4, que mostra os valores determinados para
os coeficientes de correlação (r) e aos coefi^
cientes das equações das retas {a e b), caracte
rizando as seguintes variáveis: germinação das
sementes e emergência das plãntulas, em função
das doses de radiação gama aplicadas; e, emer
gência f inal das plãntulas nos canteiros, em
função da germinação parcial das sementes irna
diadas, ainda no ambiente do f r i go r í f i co , aos
três materiais clonais de marnieleiro. Nesse

FIGURA 1. Germinação das sementes de marmelo sob

estratif icação a frio-úmido, em

algodão - tratamentos controle e os

irradiados com 250, 1.000, 2.500,

7.500 e 15.C00 R.

quadro são também apresentados os respectivos
coeficientes de determinação,calculados em
porcentagem (c.d. = r .100), as diferentes varj^
ãveis.

3.1.2.2 - sobrevivência e desert
volvimento das plantas

No Quadro 5, são mostrados os resultados me
dios üa sobrevivência, dd altura e do peso ver

QUADRO J . - Porcentagens relativas mídias de germinação parcial das »•-
mantas a da amargando total das plântules da marmalo, doa materiais
clonalt - 'Portugal' (Indaiatuba], 'Portugal' (Jundlaí) • 'Smyrna'
provenientes da tretamantos com dosas agudas da radiação gama do B0Co
a sstratlflcação a frlo-úmldo t? / '

Tratamento
(dosa

nominal)

'Portugal'
(Indelatuba)

'Portugal'
(Jundlaí

G»rm. Emarg. Gartn. Emarg.

' Smyrna'

Garm. Emarg.

(controla)
50

250

500

750

1.000

1.25C

2.500

5.000

7.500

10.000

15.000

100,0
74,2

66.2

42.4

53,0

62,1

43,9

25,6

15.2

24.2

18.2

19.7

100.0
96,9

94,3

65,1

68,2

90,6

89,7

73,6

67,8

52,9

46,0

42,5

100,0
92,0

81,3

70,7

57,3

66,7

73,3

69,3

37,3

46,0

36,0

24,0

100,0
97,8

94,4

95,6

66,7

93,3

96,9

65,6

74,4

62,2

53,3

45,6

100,0
51,4

65,3

61,1

0,0

48,6

63,9

29,1

11,1

22,2

9,7

100,0
101,2

98,8

95,2

90,5

96,4

9B.8

61,9

63,3

52,4

45,2

41,7

•_/ Porcentuala relativos da germinação parcial das sementes, ainda no
~ fr igoríf ico, • da emergência total das plãntulas ainda nos cantei-

ros, adotando-te os tratamantos-controle como 100»
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• . - Valorss do* coefldentss ds correlação Ir). dos coef ldantat daa aquacoaa da* ratas (a a b) a dos o
terminação [c.d.l. caractariiando as variáveis: fsralnaçâa dss aaaantas a amargende das plintuTas em função da* dosas da ra-
diação aplieadai a amsrgênde final das plintulas no* cantalras a» função da germinação parcial dss saaantas no frigorífico,
aos trás Materials clonals da maraalelro

'Portugal' (Indalatubs) 1 rtugal' (Jundlai) 'Smyrna'

Germinação

Emerginda

Em. final • f (gam. pardal)

-0.6919 19,7378 - ,0013 47.9

-0,9027 40.0108 -0.0018 Sl.S

0.8237 -11.5321 0.7903 87.9

-0.8329 29.2792 -0.0016 69.4

-0.91S2 43.3130 -0,0017 83.6

0,8642 -0,80683 0,8561 74.7

-0.6998 21.2029 -0.001S 48.9

-0.8355 40.6396 -0.0018 69.6

0.793S -10.9510 0.7841 63.0

WJAORD S. - Resultados mádlos am porcantagam da sobrevivência, da altura a do paso verde das planta* da normalo.
da trás matarlals clonali - 'Portugal' (Indalatuba). 'Portugal' (Jundlai) a 'Smyrna' - a os raspsctlvos dados da
sobravlváncia transformados an arc.ssn. V P/100. provenientes da sanantas submtldas a dosa* aguda* a crascantas
da radiação gam do 60Co • ã astratlflcaçãb a frlo-úmldo. Valora* a slgnlflcanclas do tasta F, a os valores da
s • dasvlo-padrão. c.v. • coafldanta da variação a A • diferença significativa do taata da TuKay

Tratamento
(dosa no
ndnal)

'Portugal' (Indalatuba) 'Portugal' (Jundlai) 'Smyrna'

Sobravlváncia Altura
(a/)

Sobrsvlvencia Altura Psso
<•/) verde(a/) Sobravlváncia Alt ra

(a/)
Paso
varda —

( ontrola)

1
1
2

i/i

7
!0
15

50
2S0
500

750
.000
.250
.500

.noa

.500

.000

.000

» tran»f. ' cm |_

. 24,lab 3.2a
34.0 35,67a 2.4, Oab 3,1a
30,0 33.17abc %3.8eb 3,Oab
28,0 31.89abc 24,2ab 2,7eb

25,0 30,00abc 24,4ab 3.2a
33.0 35,04ab 25,7a 2.1a
32.0 34.44ab 2S.2ab 2.9ab
21,0 27.22abc 16.4bc 2.1bc

22.0 27.88abc 14,2c l,6cd
16,0 25.07abc 15.1c l,5cd
17.0 24.27bc 13,3c 1.3cd
15.0 22.78c 12.6c l.Od

cm

37.0 37.47a 24.6bc 3.3ab
38.0 38.06a 2S.lbc 3,2abc
34,0 35,66a 25.6ab 3.2abc
33,0 35,04a 23.7bcd 2,6bcd

28,0 31,89ab 30.7a 4.1a
32.0 34,44ab 25.Sab 3.3ab
34.0 35,66a .6bcd 3.1bc
27,0 31.27ab 16,9da 2,3cd

25.0 29.96ab 21.0bcd i.3cd
23,0 28,6lab 12.If 1.
22,0 27,86ab 19.7cC 1.6da
17.0 24.27b 13.7ef 1.2a

32,0 34,45a 24,8abcd 3.lab
31,0 33.63ab 24,5 3, lab
29.0 32.56abc 25,2abc 3.2ab
26,0 30,64abcd 26.2ab 3,7a

24,0 29,32abcd 3U.5e 3.6a
30.0 33,17abc 23.3abcd 2,9abcd
30,0 33,21abc 24.1abcd 3.0abc
23,0 26,53abcd 16.4bcd l.Obcde

25,0 29.98abcd 14,7cd 1.4cda
16.0 23.54bcd 16,4bcd 1.3de
1S.0 22.76cd 14,4cd 1.2a
13.0 21.Old 13.7d l,3da

F
B

C.V.

A

25.60 30.26

6,10**
2.69
9.0»

- 10.86

20,

ia.
1.

7.

43 2,39

08**25.91»*
74
51
01

0,23
9,6»
0,94

29,20 32

5
2
6

- 10

.52

,19«*
, 6 ;
.1»
.63

22

30
1
6
5

.04

.01**

.36

.21

.49

2,

3 1 ,
0 ,
8,
0,

6 3

01**
23
9%
93

24,50 29,42

6,30**
2,60
8,9*

- 10,51

21,

7,
2,

) 3 ,
11,

18

76**
80
3»
31

2,48

12,44"
0,40

16,2»
1,61

a/ A urn mass» materiel clonal a a eada u* do* três parâmetros avallatórlos, paio teats da Tuksy. letras não comuns In-
dicam diferenças nlgnlflc tlvas ao nível de 51 d* probabilidade

• • - Valor significativo ao nlval d* l t da probabilidade

de das plantas de marmelo, dos três materiais
clonals, além dos dados de sobrevivência trans
formados en arc.sen. Vp/ioo» relativos aos tr£
tamentos das sementes com radiação gima, referi^
dos no experimento anterior. Junto aos dados
transformados são apresentadas as letras indi^
cadoras da significance - pelo teste de Tukey
ao nTvel de 5% - bem como os valores e as sig
nificãncias dos testes F, e os valores dos des
vios-padrão, dos coeficientes de variação e as
diferenças significativas do teste de Tukey.

As porcentagens médiús relativas, da sobrevî
vencia, da altura e do peso verde das plantas,
adotando-se os tratamentos-controie como 100%,
a tdda um dos tr is materiais de marmeleiro, en_
contram-se no Quadro 6. Nesse quadro, são aiii
da apresentados os quocientes da relação entre
os porcentuais de peso verde e de altura das
plantas, constituindo números-índices que são
representativos do desenvolvimento vegetativo
das plantas. No caso, Igualmente, plantas-con_

trole representam c oadrao, e portanto, com n£
mero-índice igual a unidade; ã medida gue se
tornam cada vez menores que um, tais números
simbolizam índices deestiolamento crescentes
das plantas.

A sobrevivência das plantas que jã era ^
aiirante baixa - 32,0 a 37,0% - diminuiu ainda
sensivelmente, com o aumento das doses de radi£
ção. As porcentagens de sobrevivência absoî j
ta , apesar de terem sido bem baixas, o foram de
acordo com o esperado, em termos de obtenção
de plantas de marmeleiro, através de sementes.
Constataram-se, tan.bím, índices relativamente
um tanto altos de sobrevivência, nas doses de
1.000 e 1.25C R, e índices dos mais baixos, nas
doses de 1.000 e 1.250 R, e índices dos mais
baixos, nas doses mais elevadas.

Quanto a altura das plantas, constatou-se em
média, uma ligeira tendência de decrescer nas
doses iniciais, igualando-se e tornando-se in^
elusive superior a dos tratamentos-controle, em
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QUADRO " - - Porcantegena ralatlvaa da» aâdlai da sobravl v inda , altura a paao varda da* plentaa da manaalo - doa
materlala clonala - "Portufal1 (Indalatuba). 'Portugal' (Jundlaí) a 'Smyrna' - provanlantaa da amantai aubmatl-
daa a dosa* aguda* da radiação gana do 6oCo

Tratamanto

(dosa no-

minal)

0
;controla)

50

250

soo

750

1.000

1.250

-500

5.000

7.500

10.C00

15.000

'Portugal'

Sobrevi-
vência

100.O

100,0

86.2

82.4

73,5

97.1

94.1

61.8

64,7

52,9

50,0

44,1

Altura

cm

100.0

99.6

98,8

100.4

101.2

106,6

1 ,6

76.3

58.9

62.7

SS.2

53.1

(Indalatuba)

Paso P.varda/'-7'
varda altura

1

100.0

6.9

93.8

84.4

100,0

.96.6

90,6

es,6

50,0

46,9

40,6

31,3

n.l .

1.0

1.0

0.9

0.8

1.0

0.9

0.9

0,9

0,8

0,7

0.7

0,6

1

Sobrevi-
vência

*

100.0

102.7

91.9

89.2

75.7

86.5

91.9

73.0

67,6

62.2

59,5

45.9

Portugal' (Jundlaí)

tndlcs relativo

• Altura

em

100.0

102.0

104.1

96,3

124,8

104,1

96.7

76.8

85.4

49.2

80,1

55,7

l

100. 0

97.0

97.0

78.8

124.2

100,0

93.9

69.7

69.7

33.3

54.5

36,4

li-.')

P.vero*/*"
altura

n. l .

1.0

1.0

0.9

0.8

1.0

1,0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.7

0.7

Sobravl-
vâncla

*

100.0

96,9

9C,6

81,3

75.0

93.8

93.8

71.9

76.1

50,0

46.9

40,6

'Smyrna'

Altura

cm

100.0

98.6

101,6

105,6

123.0

94.0

97.2

66,1

59.3

66.1

58.1

55.2

Peso
verde

i.

100.0

100.0

103.2

119.4

122.6

93.5

96.8

SS.l

45.2

41.3

38.7

41.9

P.vard. /^ 1

altura

n.i .

1.0

1.0

1.0

1.

1.0

1.0

1.0

0.9

0.8

0.3

0,7

0.8

a/ Porcantual* relativo» d* *obr*vlvãncia. altura a paso varda das planta* adotantío-te os controlas como 100*

b/ Razão antra os porcantual* ralatlvo* da p*so varda a altura: número-índlce rapra**ntatlvo do grau da «stlolamento
da* plantas

QUADROORO ' • - Valores e slgnlflcãnclas • * • testes F, valore* doa coeficiente* de correlação ir) e do* coeficien-
tes da* equações das ratas (a_ a t*. caracterizando as vartavsls: sobrevivência, altura a peso verde des plan-
tas, am função dos tratamentos com radiação gane, aos trás material» clonala da mermelalro. Valores ds redlo*_
aensltlvldada esperadts, calculado* por melo daa equações ds regressão à dos* letal (OL3Q a J Q ) ' * / ' . à redu-
ção do crescimento (RCji a 50) l6r' s â rsduçâo do paso varda ÍRP30 s 50) ' -

Variava!*
'Portugal' (Indalatuba) 'Portugal' (Jundlaí) yma'

Sobravlvâncla 33,30** -0,6770 33,2116 -0,0006 58,05** -0,9212 35,4716 -0.0008 55,70** -0,9206 32,3725 -0,0006

Altura 36,53** -0,6861 23,7163 -O.0OQ9 16.62** -0,7920 24.9616 -0,0006 16.92** -0.6069 24.4663 -0,0009

Paao vards 56, * • -0,9223 2,7566 -0,0001 24,54** -0,6429 2,9900 -0.0001 20,96** -0.6230 2.6483 -0.0001

"•30 • «"SO'*'
«30 « «SO1*1

" • » " so'?'

10.837,0

7.609.2

5.166,0

a 19.602,0
a 17 964,8
a 11.566,0

11.553,3 a 20.920,8

9.677,0 a 15.627,0

B.800.0 e 13.400.0

10.321,9 e 18.934,4

7.898,1 e 13.409.2

6.783,0 a 12.983,0

«/ Ot™ * - dosagans lstals a 30 a 50% das plantaa. i-espsetlvasar^a. cm aobrsvlvãnela da 70 a 50%

b/ RC .̂ s RC,n - rsduçâo do erasclmanto laltura das plantaa) am 30 a 50%, rsspactlvansnta, a*> ralação ã
~ alt r* aádla daa controlai
0/ RP,n a RP.O - rsduçâo de paso varda da* plantas, an 30 a 50*. raspactlvamanta, an ralação ao paso ná

dlo das controlas ~

•* - Valor significativo ao nível da IX da probabilidade

torno da dose de 750 R. Esse efeito, possive^
mente de ordem fisiológica foi mais evidente no
"Portugal" (JundiaT) e no "Smyrna", porém, airi
da perceptível no "Portugal" (lodaiatuba).

Os dados de peso verde relativo acompanharam
os de altura das plantas, nos tratamentos cor_
respondents is doses inferiores - de 50 a
1.250 R - propiciando relações que originaram

números índices próximos do valor unitário.
Principalmente nas doses de 500, 750 e 1.000 R,
os e;ei tos fisiológicos devem ter-se realçado,
iiii a menor sobrevivência das plintuias. A
mer.or competição verificada favoreceUi provave^
r«^ii£, o maior desenvolvimento das piantulas re
presentado pela altura e peso verde. Nas doses
superiorei, os pesos verdes sofreram decrésc^
mos mais que porporcionais em relação ãs ai t i
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ras, originando, portanto, números-índices que
alcançaram um valor mTnirao de 0,6.

Baseando-se nos dados das variáveis - sobre
vivência, altura e peso verde das plantas - ete
tuaram-se análises de regressão, colocando-se ~
em função das doses empregadas. Os valores e
significâncias dos testes de F, bem como os vai
lores determinados dos coeficientes de correI I
ção, e dos coeficientes das equações das reta?,
encontram-se sumariados no Quadro 7. Nesse,
encontram-se também especificados os valores
de radiossensitividade esperados, calculados
atravis das equações de regressão ã DLjg e 50 -
dose l e t a l , com sobrevivência de 70 a 50% das
plantas; ã RC30 e 50 - redução do crescimento,
de 30 e 50% em relação às controles; e, â RP30
e 50 - redução do peso verde das plantas, de
30 e 50%. Analisando esses valores, conclue-se
que, os primeiros substimam a radiossensitivida
de dos materiais de marmeleiro, visto a equação
da reta nao se adequar completamente ã inte£
pretaçao dos efeitos da radiação. Esses efêi
tos, possivelmente de natureza f is io lógica, To
ram constatados, principalmente, nas doses maTs
baixas - até o entorno de 1.250 R.

Tais conclusões baseiam-se ainda, nas obser
vações antes mencionadas, do próprio comporta
men to vegetativo das plantas, pois, ã medida
que as doses de radiação aumentavam, jã a par;
t i r de 2.500 R, os efeitos de espessamento, en̂
rugamento, mosqueamento e de encarquilhamento
nas folhas e de tortuosidade nos caulículos das
plantas, também se acentuavam. A part i r de
5.O00 R, tais seqüelas fisiológicas e a desuni
formidade das plantas eram notórias. Essas
constatações inclusive, foram as principais iri
dicadoras ã idealização e ao estabelecimento
dos conjuntos de do?es, visando a realização

da experimentação subsequente - do efeito da
irradiação das sementes, na composição quTmica-
inorgãnica das plantas obtidas. As deforrai da
des notadas nas plantas devem tratar-se, por~
sua vez, de alterações f is io lógicas, e não prove
nientes de mutações genéticas, eis que estas,
em geral, recessivas, raanisfestar-se-Tam, a
par t i r das populações M2-

Considerando as variáveis aqui analisadas,
os dados de germinação e de emergência - do
Ttem anterior - e a observação visual dos danos
f is iológicos, infere-se que, para obter popula
ções de plantas desejáveis, em 30 a 50» inferT
ores ãs controles, as variáveis mais adequadas
ã indicação de sensitividade, sejam as seguiri
tes: a germinação parcial das sementes, ainda
no ambiente de estrat i f icação; a emergência f i
nal das plãntulas em canteiros; a redução do "
peso verde, e o Tndice de estiolamento. No pre
sente caso, comvém ainda relembrar a natural e~
pequena sobrevivência das plantas de marmeleiro,
quando originárias de sementes.

0 resumo comparativo dos resultados experi
mentais obtidos, determinados graficamente (ÜAM
P0 DALL'ORTO, 1982), para as variáveis u t i l i za~
das ã determinações preliminar da radiossensiti^
vidade das sementes de marmelo, a cada um dos ~
três materiais donais, encontram-se no Quadro
S.

Finalmente, sugere-se que em um programa de
melhoramefito do marmeleiro, por indução de mu
tação, sejam aplicadas ãs sementes, de mesmo
teor de umidade - 8,8 a 9,0% - de preferência,
doses agudas de radiação gama, dentro dos se
guintes níveis extremos: ao "Portugal" (Incíaia
tuba) - 1000 a 5.000 R; ao "Portugal" (JundiaTJ
- 2.500 a 10.000 R; e, ao "Smyrna" - 1.250 a
5.000 R.

QUADRO 3. - Resumo comparativo dos resultados estlmatlvos experimentais, obtidos pela análise gráfico
aproximada das variável» utilizadas na determinação preliminar da radlossftnsltivldade das sementes
da mermalo, da trás materiais clonals TA;'; riAl.l. ' "'•:: . \ '•'':)

tiaterlal
clonal

'Portugal'

(Indalatuba)

• Portugal'

(Jundiai)

' fimyrna'

_(a/)
30 a 50

R

1.000
a

2.500

2.500
a

10.000

1.250
a

2.500

(b/)
E 5Í a 70

R

2.500
a

7,500

5.000
a

10.000

2.500
a

7.500

(c/)
DL3() a 50

R

2.500
a

10.030

2.500
a

15.000

2.500
a

7.500

(d/)
RC30 a 50

R

2.500
a

15.000

7.500
a

15.000

2.500
a

15.000

(e/)
^30 a 50

R

1.250
a

5.000

2.500
a

7.500

1.250
a

5.000

(f/)
IEo7e a 0,9

R_

2.500
a

5.000

2.500
a

5.000

2.500
a

5.000

a/ Garmlnaçao pardal no ambiente da astratlflcação (frigorífico) de 30 a 50t da* «ementes irradiada*
"~ am ralação ãt controles»

__/ Emergência f inal no cantalro da 50 a 70* das plântulei am ralação ãs controlas)

£ / Dosa latal com sobrevivência relativa da 70 a 50% das plantasi

d / Raduçáo do crescimento mádlo (altura) das plantas da 30 a 50* am relação ao crescimento das plan-
~ tae-controlei

m/ Raduçáo do paso verde das plantas da 30 a 50* am ralação ao peso verde das plantas-controlai

f / Indica da estiolamento: númsro-índlce representativo do desenvolvimento das plantas-razão entre
~ o* porcentuals relativos de peso-verde a da altura das plantas
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3.1.2.3 - composição mineral
das plantas

Os dados relativos ao peso e porcentagem de
matéria seca das raízes e dos caules mais f£
lhas, obtidos das plantas de marmeleiro, dos
t r i s materiais clonais - "Portugal" (Indaiatu
ba), "Portugal" (Jundia?) e "Smyrna" - proven^
entes das sementes-controle e daquelas dos con

juntos de tratamentos com radiação gama do
50Co, encontram-se no Quadro 9 . Pelo exame deŝ
ses resultados, pode-se constatar que nos trata
men tos envolvendo os grupos de doses- gama cres^
centes houve tendência de decréscimo da parte
aérea das plantas caules mais folhas - e de au
mento relativo do porcentual das raízes, em cer
ca de 7%. Apenas o conjunto 3, englobando as

QUADRO 9. - Paso a porcantaga» ds •etérla saoa nas rafzas a nos eaulaa «ais folhas das plantas da raraalalro. da
trás aatarlals clonais - 'Portugal* (Indalatuba). 'Portugal1 (Jundlaí) a 'Ssyrna' • as raspaetlvas •adias a a

•arai . provanlantas daa saaamtaa-eontrolo a daqualas dos conjtmtoa dl t iat—iitoa coa radiação gaaa do

Trstaaanto
(a/)

(conjunto
da dosas)

'Portugal*
(Indatatuba)

•Portugal'
(Jundlaí) 'SSyma* nádla garal

Rafzas > aulas •
falhas Rafcaa Caulas *

folha» Raízas
Caulas *
folhas

Raízas
Caulas •
folhas

l i Ai

10.S 27.3 27.8 72,7

A i A l

(controls) * u * 3 " » J *ffO f*ii 14,2 32,7 29,1 67,3

2 2.».* 32.7 58.5 67.3 34.0 34.4 64.9 65.9

3 26.4 29.6 62.9 70.4 34,2 33.3 66.6 66.7

4 7,6 33,3 15.2 66,7 12,6 35.2 23.3 64.6

5 6.6 35.3 12.2 64,7 6.9 35,9 15.8 84.1

A i A i

8,7 25,0 26.0 75.0

t ,4 32.8 62,9 67.4

>'.' 30,9 53, 69,1

7.2 33.4 14.S 86.6

5.6 35,3 10.3 84.7

Ai Ai

11.13 26,72 27.63 71,26

30.93 33.25 62.10 66.75

26.17 31.35 61.70 68.65

9.13 34.07 17,67 65,93

. 35,51 12.77 64.49

Mádla 15,90 31,64 35,32 88,36 20.76 34.30 40,34 65,70 31,44 33.46 68.56 17,28 32.58 36.37 67,42

a/ tratamentos: 1 • controla (asa) Irradiação)i

2 - 50, 250 a 500 Ri

3 • 750. 1.000 a 1.250 Ri

4 • 2.500 a 5.000 Ri

5 • 7.500. 10.000 a 15.000 R

QUADRO 10. - Quantldads aa> paso daa aatárlas varda a saca, a o tsor • •••' • mm porcantagas) nas plantas da «ar-
aalalro. da trás arteriais danais - 'Portugal' (Indalatuba). 'Portugal' (Jundlaí) a 1Sa>ymV - aa raspscU
vas nádlas a a aádla garali provaniantas das sasantas-eontrola o daqualas dos conjuntos ds trat—antos com
radiação gas* do B0Co

Trata—n to
(a/)

(conjunto
ds dosas)

1
(controlo)

2

3

4

5

Total a madia

'Portugal'
(Indalatuba)

notaria
varda sacs

A A

109.0 38,3

269,0 68,9

273.9 88,3

77.6 22,6

w.-.i 16,6

729,9 256,1

Taor
ds

água

i

84.9

67.6

87.4

70.7
70.2

66,18

•Portugal'
(Jundlaí)

dataria
varda saca

A

122.0

316,1

325.2

119,0

84,9

967.2

A

43,3

98.9

102,8

35,9

24,7

305,60

Taor
da

água

i
64.5

68,7

68,4

69,6

70,9

66,48

1'Snyma'

ftotrri*
vorde MCèl

A

99.2

y<n,/

264,4

7r,7

53.4

777.4

A

34,7

93.3

77.S

21.7

15.fi

243.1

Taor
da

água

i
65,0

67,1

70,7

71.7

70.1

68.92

nádla garal

Mataria
varda saca

A

110.07

289,60

267.63

91.17

67,17

645.84

A

38,77

93,03

89,67

26,80

19,60

266,27

Taor
ds

água

t

64,78

67,86

66,78

70,60

70,52

66,51

•J trato—ntosi 1 • controla (tam Irradiação) i

2 • 50, 250 a 500 R>

3 • 750. 1.000 a 1.250 Ri

4 • 2.500 a S.000 Ri

5 • 7.500, 10.000 a 15.000 R
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doses de 750, 1.000 e 1.250 R, apresentou a re
lação entre o peso-seco das porções aérea e r i
dicuiar, mais próxima da apresentada pelas plan
tas-controle.

No Quadro 10, em complementação, são apresen
tadas as quantidades totais em peso, da matéria
verde e seca, e o teor d'água em porcentagem,
relativos aos agrupamentos de doses. Verifica-
se que o teor d'água variou em uma proporção
crescente - em tomo de 6% - do tratamento-con
trole aos agrupamentos de doses 4 e 5.

As concentrações determinadas dos cinco ma
cronutrientes: N.P.K, La e Mg; e, dos cinco
micronutrientes: Fe, Mn, Cu, Zn e B: existe^
tes na matéria verde, da parte aérea de plantas
de marmeleiro, dos três materiais clonais, em
função dos conjuntos de doses, são mostradas
nos Quadros 11 e 12. Por esses dados, observa-
se que em termos médios, o macronutriente que
se apresentou com a concentração mais elevada

foi_o nitrogênio e_os menos concentrados foram
o fósforo e o magnêsio; o micronutriente de
maior concentração foi o manganês e o de menor,
o cobre. Quanto aos macronutrientes, somente o
nitrogênio e o potássio apresentaram tendências
no aumento de concentração em função da elew
ção das doses. Nos conjuntos de doses 3 e 4,
os micronutrientes ferro e manganês tenderam a
apresentar as maiores concentrações. Os demais
nutrientes apresentaram-se, praticamente, com
suas concentrações inalteradas.

Nos Quadros 13 e 14 são apresentadas as ex
trações dos nutrientes - macro e micro - pela
parte aérea dos três materiais, quantificadas,
respectivamente, em gramas e miligramas por
1.000 plantas, em função dos agrupamentos de
doses-gama aplicadas as sementes. Em termos
gerais, os macronutrientes apresentaram-se com a
seguinte gradação de extração, numa ordem
decrescente: N, K, Ca, Mg e P. Os micronutrien

QUADRO U. - Concantração da dnoo —cronutrlanta» - N, P, * . Ca • Hf - na Mataria saca do« caul» sala folho da plantai da aanas-
lalra, dos Mataria!» clonais - 'Portugal' (Indalatiiba). 'Portugal' (Jundlal) a 'Smyrna1 - as rmpactlvas sadia* a a aidla ta-
rai, pravsnlantaa das s—antas -controla • daqualas dos conjuntos ds trataasntos cosi radiação laaa do s0Co

Trstsrcr-.tc(a/) 'Portugal' Undalstuba)
(conjunto";; : ; - :

'Portugal' (Jundlai) 'Sayma' HscUa garal

Ca Ca

(controla)1'7* ° ' 2 3 ° ' 7 Í 1>08 ° ' 2 9 1#M 0#2Z 1'17 l '01 ° ' 2 3 1#ao ° ' 2 2 1'28 1'04 ° ' 2 3 1'80 ° ' 2 2 1'07 1'04 ° '2 5

2 1,9 0,21 1,20 0.99 0,23 2,20 0.22 1,21 1,09 0.23 1.92 0,23 1.16 1,12 0,25 2,03 0.22 1,19 1.06 0,24
3 1,76 0,21 1.17 1,09 0,26 2,24 0,24 1.18 1,33 0,2» 2.2S 0,23 1,25 1,25 0.28 2.01 0.23 1.19 1. 2 0,27

. • . , . .05 0,23 2.34 0.24 1,34 ,04 0,24 2,32 0.21 1,09 1,09 0.23 2.21 0,23 1,21 1.06 0.23
5 2,04 0.20 0.69 1,09 0,27 2,18 0,24 1,31 1,17 0.24 1.9B 0,14 1,52 0.6S 0.21 2.OS 0,20 1.14 1.05 0,24

nídla 1,909 0,216 1,046 1,056 0.2S6 2.152 0,232 1.236 1.126 0,244 2,050 0.206 1,256 1.076 0.231 2.034 0.220 1,160 1.086 0.246

a/ tratamntoa: 1 • control» (sas> Irradiação)!
2 - 50, 250 a 500 R.
3 • 750, 1.00Q a 1.2S0 R.I

4 • 2.500 a 5.000 Ri
5 • 7.500, 10.000 a 1S.0X R

QUADRO 1-'. - Concantração da Qlnco pdcronutrlsntas - Fa. Fto, Cu, 7n a B - na mataria sacs dos csulas mais falhas da plantas da nar-
mlalro, do» natsrlals clonais - 'Portugal' (Indalatuba), 'Portugal' (Jundlal) a 'Snyrna' - ss rsspactlvaa midla» » a mãdla ga-
ral. provanlantaa das samanta»-controla a daqualas dos conjuntos os tratasantoa COM radiação gana do í0Co

Tratananto ' • / '
(conjunto ds

dosas

1
(controls)

2

3

4

5

nadie

'Portugal'

Fa

319

294

417

449

290

hn

566

705

710

746

636

353,8 677.0

(Indsl stubs)

Cu

ees
16

13

9

8.

15

12,4

Zn

57

59

56

66

se

59,

B

35

36

34

38

35

,2 35,8

'Portugal

Fa

in

266

92

405

32B

rt\

777

724

628

869

843

f 7B«,2

Cu

EES

16

7

10

10

i )

10,6

Vila

Zn

66

56

84

79

57

64,

1)

B

42

41

36

41

39

8 39,6

Fa

26S

251

473

405

317

346

'Ssiyrna'

Mn

688

761

7»

657

606

,1 737,1

Cu

EES

12

9
3

6

13

3 3,6

Zn

59

61

64

56

61

• '

8

40

46

34

39

35

2 3Í.8

294,0

270,3

460.7

419,7
311,0

351,14

nidla

677,0

730,0

777,0

757,3
695,7

727,40

gsral

Cu

BBS.

14,7

,7

3 ,3

9,0

12.0

10,94

Zn

60,7

59,3

81,3

6/,0
65,3

6 ,72

B

39,0

41,0

34,7

39.3

36,3

38.06

a/ tratawitos: 1 • controls is» Irradiação) i
2 • SO, 250 a SOO Ri
4 * /3U. l.ÜUÜ S Í.43Ü rt|

4 - 2.500 s 5.000 Ri
5 • 7.500, 10.000 a 15.000

REGIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR TECHNIQUES IN CROP PRODUCTION n



tes apresentaram-se, por sua vez, com a seguiri
te ordenação decrescente: Mn, Fe, Zan, B e Cu.

A diminuição relativa média da extração dos
macro e micronutrientes das plantas controle em
relação àquelas dos conjuntos de doses mais ele
vadas foi de cercade três vezes, baseando-se
em suas concentrações na matéria seca. A extra_
ção dos nutrientes pelas plantas do conjunto de
doses 3, por sua vez, praticamente igualou-se

ã das plantas-controle. De outro modo, a extra
ção relativa de todos os nutrientes pelas plan
tas, dos três materiais de marmeleiro, foi niti_
damente inferior a partir do conjunto de doses
4, 2.5U0 e 5.000 R, já refletindo o estado de
estiolamento nas doses mais altas.

Em virtude dos efeitos visíveis da radiação
terem se verificado tanto na parte aérea quanto
nas raízes, seria de se esperar, por premissa

QUADRO 13. - Extração da macronutrlantaa pala parta aáraa (caulaa mala folha») do inarmalairo, am gra-
mas por 1.000 planta», doa matarlala clonal» - 'Portugal' (Indalatuba). 'Portugal' (Jundiaí) a
'Smyrna', provanlantaa daa aamantaa-controla a daqua: < doa conjunto» da tratanantos con radiação

do 60Co. Plantas com carca da cinco maaas da ldada

Trat
(a/)

nto - 'Portugal' (Indalatuba)

(conjunto

da doaaa)

'Portugal* (Jundiaí) 'Smyrna'

N Cd Ca N Ca tlg

(controla)

2

3

4

S

g/1.000 plantai

14.6 1.9 6.4 8.? 2.4

12.6 1.3 7.6 6.3 l.S
12.3 1.5 8,2 7.6 1.8

7.0 0.8 4.2 3.7 0.8

5.0 0.5 2.1 2.7 0.6

g/1.000 planta»

14.3 1.7 9,2 7.9 l.B

13,6 1,4 7.5 6.7 1.4

16.3 1.7 8.5 9.7 2.1

10,5 1,1 6.0 4.7 1,1

5.5 0.6 3.3 3,0 0.6

g/1.000 plantas

14.6 1.8 8.7 8.5 2.0

14.8 1.6 8.7 7.B 1.8
13.3 1.5 7,6 7.8 1.7

6.7 0.7 3.7 3.2 0.7

4.8 0.5 2,9 2.5 0,6

a/ trat toa: 1 • controla (aam irradiação)1
2 • 50. 250 a 500 Rj

3 - 750. 1.000 a 1.250 R>

4 - 2.500 a 5.000 Ri

5 • 7.SOO. 10.000 a 15.000 R

QUADRO 14. - Extração da flrlcronutrlantaa pelct parta aáraa (caulaa mala folha») do marmalalro. am mlllgra
mas por 1.000 plantas, doa matarlal» clonal» - 'Portugal' (Indalatuba), 'Portugal' (Jundiaí) a 'Smyr~
pa', proveniente» daa samantaa-controla a daqualaa doa conjunto» da tratamentos com radiação gama do

Co. Plantas com carca da cinco me ee da ldada

Tratamento —

(conjunto

da doeas)

1
(controla)

2

3

4

5

'Portugal'

Fa Hn

mg/1.000

261

187

291

159

71

481

448

496

284

155

(Indalatuba)

Cu Zn

planta»

13

8

6

3

4

47

38

39

23

14

8

28

23

24

13

8

'Portugal

Fa r*

' (Jundiaí)

Cu Zn

mg/1.000 plantas

218

IBS

359

181

83

612

449

804

389

164

13

5

7

5

3

52

36

47

36

15

B

33

26

26

18

15

Fa

233

183

301

122

74

'Smyrna'

Mn Cu Zn

mi/1.000 planta»

542

557

506

198

189

10

7

6

3

3

46

44

41

17

19

B

32

34

21

12

8

a/ tratamantoai 1 • controla (aam Irradiação);
2 - 50, 250 a 500 Ri

3 - 7S0, 1.000 a 1.250 Rf

4 • 2.S00 a S.000 Ri

5 • 7.500, 10.000 a 15.000 R
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básica, que os maiores distúrbios estivessem re
lacionados aos nutrientes envolvidos nos proces^
sos de fotossTntese e de formação das raízes.
Entretanto, somente o nitrogênio, o potássio, o
ferro e o manganês apresentaram-se com tendên
cias de desequilíbrio. E de se i n f e r i r , porEan
to , que outros estudos nutri eionais mais acura
dos, focalizando os efeitos das radiações nas
plantas, possam, de fa to , elucidar melhor as
averiguações sugeridas.

Increased gamma-ray doses lead to a sensitive
aerial plant decrease ana a root percentage
increase, on a 7% mean value. The plant water
content had been altered on a crescent order -
mean value 6% - of minor set to that of the
greatest dose.

Index terms: quice tree,
seeds, radiosensitivity, "nineral
quince breeding.

oblonga
compos lcomposition,

RADIOSENSITIVITY OF QUINCE SEEDS (Cydonia obi on
j a M i l l . ) .

ABSTRACT

This paper describes investigation with quince
seeds (Cydonia oblonga M i l l . ) radiosensitivity
and the mineral composition of the plants
obtained for mutation breeding purpose. The
following aspects were analysed:

- Quince seeds radiosensitivity.
Seeds of three clonal materials - "Porty

gal" (Indaiatuba), "Portugal" (JundiaT) and
"Smyrna" - were treated with gamma radiation
from a cobalt source. The gamma doses employed
were: 0 (controls), 250, 500, 750, 1,000, 1,250
2.500, 5,000, 7,500, 10,000 and 15,000 R; and
non st ra t i f ied and s t ra t i f ied seeds, in moist
cotton substratum in cold storage (5-10 C). The
gamma irradiation treatments without the
strat i f icat ion process were not effective to
break the seeds physiological dormancy.

The following parameters were used to estima
te the best gamma doses in an induced mutation
program with quince s t ra t i f ied seeds: G30-50
(30 to 50% seed germination in relation to the
controls); Ecn.70 (50 to 70% seedlings emergen
ce); GR30-50 (3o to 50% heigth growth reduction);
WR30-50 (30 to 50% weight reduction); LD30-50
(3o to 50% seedling lethal dose); and E I 0 a-0 9
(80-90% etiolat ion index - ratio between ihe '
relative fresh weight and the high seedling
percentage).

The parameters specified were determined
through empirical curves plotting each one of
the variables versus doses, f i t t ed by a probit
approximation. Based on these results, the
best gamma doses to be used in an induced
mutation breeding program employing the same
moisture seeds - 8.8 to 9.0% - must be placed
into the following levels: "Portugal" (Indaiatu
ba): 1,000 to 5,000 R; "Portugal" (JundiaT): ~
2,500 to 10,000 R, and "Smyrna": 1,250 to 5,000
R. Final ly, seedlings with spotted, chiorotic
and dense leaves, tortuous and short stems were
observed with more intensity beyond and above
2,500 to 5,000 R.

- Concentrations of some macro and micro-
nutrients in quince seedlings obtained
from irradiated seeõT!
In this experiment the seedlings presented

the nutrients on a following and decreasing
concentration average order: N, K, Ca, Mg, P,
Mn, Fe, Zn, B and Cu. Among the macronutrients
the nitrogen suffered the greatest variation.
After N, K was the most disturbed when ganrna-
doses were higher; Fe and Mn among the micro
nutrients suffered lack of equilibrium in
various groups of doses.
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