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PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntários dentro Técnico Ajuda para
prover uma introduçăo a estado-de-o-arte específica tecnologias de interesse para
pessoas em países em desenvolvimento. É pretendida que os documentos săo
usados como diretrizes para ajudar pessoas escolhem tecnologias que săo
satisfatório ŕs situaçőes deles/delas. Năo é pretendida que eles provęem
construçăo ou implementaçăo detalhes. Săo urgidas para as pessoas que contatem
VITA ou uma organizaçăo semelhante para informaçăo adicional e ajuda técnica se
eles achado que uma tecnologia particular parece satisfazer as necessidades
deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente base
voluntária. Uns 500 voluntários eram envolvidos na produçăo dos primeiros 100
títulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente 5,000 horas do tempo
deles/delas. Pessoal de VITA incluiu Gerald Schatz como editor, Suzanne Brooks
que controla typesetting e plano, e Margaret Crouch como gerente de projeto.

Os autores deste papel, VITA Volunteer Dr. James Young e Raymond Evans săo os
cientistas de gama com o Departamento norte-americano de Serviço de Pesquisa
agricultura-agrícola em Reno, Nevada. Autor Jerry Budy, é um professor assistente
de Silvicultura na Universidade de Nevada em Reno. Os revisores também săo os
voluntários de VITA. Dr. Charles Suggs é um professor com o Departamento de
Biologia e Criando na Carolina do Norte Estado Universidade em Raleigh. Dr. Suggs
trabalhou na Índia, Austrália, Europa e Sul América. Revisor Lawrence Yarger é um
horticultor trabalhando com Comida para o Faminto em Scottsdale, Arizona. Ele
trabalhou dentro A Tailândia e América Latina.

VITA é uma organizaçăo privada, sem lucro que apóia as pessoas trabalhando em
problemas técnicos em países em desenvolvimento. VITA oferece informaçăo e
ajuda apontaram a ajudar os indivíduos e grupos para selecionar e tecnologias de
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instrumento destinam o deles/delas situaçőes. VITA mantém um Serviço de
Investigaçăo internacional, um documentaçăo especializada centra, e uma lista
computadorizada de voluntário os consultores técnicos; administra projetos de
campo a longo prazo; e publica uma variedade de manuais técnicos e documentos.

EU. INTRODUÇĂO

Produçăo de semente local em países em desenvolvimento pode ter importante
benefícios. Pode ajudar reduzir dependęncia em semente e comida importaçőes e
assim aumento produçăo agrícola. Também pode proveja artigos para exportaçăo
(flores, especialidade planta, etc.). Pode melhorar renda e bem-estar de populaçőes
rurais, aumente auto-suficięncia, e estimula emprego.

Dependendo da planta e o mercado, semente pode ser produzida para plantaçăo
direta, como em aumento típico de cereais, ou pode ser produzida para
germinaçăo e transplantation de seedbeds, como é amplamente praticada
cultivando árvores, flores comerciais, e alguns legumes. Estas aplicaçőes tęm certo.
exigęncias em comum, incluindo colhendo cuidadoso, controlando, e
armazenamento, e certos testes de semente săo extensamente aplicáveis. Cuidado
e avaliaçăo do recurso de semente pode reduzir perda de postharvest
substancialmente.

Este relatório nota consideraçőes gerais semente colhendo, controlando, e
armazenamento, e focaliza atençăo em métodos para aumente germinaçăo para
sementes começadas em seedbeds. O papel é pretendida ser especialmente útil
para pessoas interessou fixar para cima uma pequena empresa que produz
semente ŕ venda ou para uso em um berçário comercial.

Germinaçăo próspera de começos de sementes com própria coleçăo ou colhendo
das sementes. Ambos a cronometragem de coleçăo e o controlando do freshly
colheram sementes săo importantes.

II. PRINCÍPIOS BÁSICOS

CRONOMETRANDO A COLEÇĂO DE SEMENTES

Se săo colecionadas sementes muito cedo, serăo abaixados rendimentos; imaturo
sementes podem ser germinators pobre. Se coleçăo está atrasada, podem ser
dispersadas sementes e perdido no chăo.

Muitos semeiam foram selecionadas espécies por determinate-tipo florescer, em
qual todas as frutas em uma determinada planta amadurecem a perto de + mesmo
tempo. A menos que a semente produza vagens de espécies de determinate é
colecionada logo antes maturidade, há o perigo do vagens dividindo aberto de
repente e permitindo perder a semente. Muitas espécies de planta selvagens tęm
indeterminado-tipo de florescer--florescendo continua para períodos prolongados.
Isto significa que alguns sementes estăo maduras e cadentes da planta que floresce
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ao mesmo tempo ainda está acontecendo em outros locais na mesma planta. Isto é
difícil de evitar colecionar sementes imaturas nesta situaçăo ou impedir para
semente madura de cair da planta.

Sementes ligeiramente imaturas năo săo germinators necessariamente pobre, mas
eles podem requerer secando extenso antes de eles pudessem ser armazenados
seguramente. A influęncia de maturidade de semente tem que ser determinada por
tentativas de germinaçăo. Administrar tentativas significantes é necessário etiquetar
as coleçőes de semente com algum detalhe do fase de desenvolvimento de planta e
maturidade de semente, registrar onde o seedlot foi colecionado, e manter a
identidade do seedlot por tentativas de germinaçăo.

FRESHLY HARVESTED CONTROLANDO SEMENTES

Uma semente é um organismo vivo em uma fase descansando. Está vivo e para
germinaçăo deve ser mantida vivo. Freshly colheu sementes tęm muito alto um
conteúdo de umidade para armazenamento seguro. A umidade conteúdo da
semente deve ser reduzido, freqüentemente através de meios artificiais, permitir
armazenamento sem perda de viabilidade. A umidade relativa do ar a uma
determinada temperatura é relacionada diretamente para o conteúdo de umidade
da semente. Para armazenamento seguro a umidade conteúdo da semente deveria
ser 14 por cento ou menos.

Nos trópicos úmidos pode ser muito difícil de obter uma umidade conteúdo que
permite armazenamento de semente sem usar artificialmente ar aquecido por secar.
Em mais temperado a ambientes áridos, é possível alcançar um conteúdo de
umidade satisfatório sem secar artificial. Secando artificial a temperaturas altas ou
secando em luz solar direta năo săo desejáveis e podem ser especialmente
prejudicial semear viabilidade.

Para freshly sementes colheram para alcançar um equilíbrio de umidade com +
ambiente que eles devem ser armazenados de tal uma maneira para permitir para
aeraçăo livre. Se as cabeças de semente năo podem ser penduradas ou podem ser
amarradas em fios, cestas ou papel de uncoated ou bolsas de malha fazem
armazenamento bom recipientes por inicial secar. Bandejas muito rasas também
podem ser usada. Nunca use sacolas plásticas para armazenamento de freshly
colhido sementes. Deveriam ser penduradas cabeças de semente ou bolsas de
malha em prateleiras se possível e espaçou para permitir circulaçăo de ar boa
separadamente.

Umidade excessiva em freshly colhido sementes é causada freqüentemente por
partes de planta e outro lixo que acidentalmente contaminam o semeie coleçăo
durante o período colhendo. Freshly escondendo sementes colhidas para remover
umidade alta lixo contente reduzirá tempo secante.

Freshly colheu frutas exigem para tratamento pronto remover o material carnudo
para evitar desperdiçamento ou mumificaçăo das frutas. Săo limpadas frutas
carnudas em macerators. O macerator rasga e desaloja a porçăo carnuda da fruta
assim pode ser separado da semente. Separaçăo é normalmente terminada através
de flutuaçăo: O mistura de semente de fruta macerada é esvaziada em um
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recipiente em qual água está correndo; a pia de sementes pesada, e os rasgaram
fruta flutua em cima do lábio do recipiente. Secando é requerida antes de
armazenamento das sementes.

Săo recuperadas sementes de um pouco de frutas carnudas permitindo o frutas
para fermentar. Tomates, pepinos, e melőes săo entre o frutas que podem ser
tratadas deste modo. Depois que a porçăo de fruta seja dissolvida pelo processo de
fermentaçăo que as sementes duras săo recuperadas.

As sementes de espécies colecionaram freqüentemente de pântanos e wetlands
requeira manipulaçăo especial. A técnica usada depende no espécies envolveram.
Freqüentemente é necessário deter as sementes um esfrie, ambiente molhado, ou
de fato armazenou em água, evitar perda, de viabilidade.

Limpeza de semente

Geralmente, o mais rápido que săo limpadas sementes e colocaram em
armazenamento depois que eles alcançam equilíbrio de umidade, o menos chance
lá é de depredaçăo de pássaros ou mamíferos pequenos ou contaminaçăo de
insetos.

Evite manipulaçăo áspera de sementes durante limpar. Se lembre que o sementes
estăo vivas, e o embriăo pode ser muito frágil. Nunca use um moinho de martelo em
processo de semente a menos que vocę determinasse primeiro por prova
cuidadosa que semente-viabilidade năo está sendo adversamente afetada pelo
processo.

Própria limpeza de semente faz manipulaçăo subseqüente das sementes dentro +
processo de germinaçăo muito mais simples. Se o seedlot contém obstrua,
sementes de erva daninha, sementes vazias ou obviamente imaturas, muito tempo
será desperdiçada escolha o material para achar sementes de germinable.

Semeie Armazenamento

Evitar problemas com insetos de armazenamento começam com limpe, inseto-livre
condiçőes de armazenamento. Năo introduza pestes com as sementes para seja
armazenada. A maioria que insetos de armazenamento de semente săo de origem
tropical. Condiçőes de armazenamento frescas como na sombra da casa ou
debaixo da terra minore as chances de problemas de inseto.

A chave para semear armazenamento está mantendo próprias condiçőes de
umidade de forma que as sementes permaneça vivo mas ungerminated. Se lembre
que a quantia de água como a que a atmosfera de armazenamento segurará um
vapor é relacionado diretamente a temperatura. O mais morno o ar, + mais
umidade que celebrará. Quando a temperatura derruba relativo umidade
aumentará. Gotinhas de água podem condensar entăo e forma em recipientes de
armazenamento.

Armazenamento em papel ou bolsas de malha em um local fresco, seco é
satisfatório para a maioria das sementes. Uma vez as sementes alcançaram umidade
equilíbrio, armazenamento em copo chocalha ou caixas de plástico săo possíveis
evitar contaminaçăo de inseto. Algumas sementes podem ser armazenadas
facilmente em lotes pequenos, mas sofre perdas em viabilidade quando
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quantidades maiores de sementes é armazenada junto. Algumas sementes tęm
curto armazenamento vive, e devem ser renovadas açőes de semente destas
espécies anualmente.

III. GERMINAÇĂO

PROVA DE GERMINAÇĂO

Há duas determinaçőes comuns que săo feitas de semente testes: viabilidade e
germinability. Viabilidade simplesmente meios que a semente está viva. Năo indica
que a semente vai germine. Testes de viabilidade podem ser tăo simples quanto
cortando uma semente com uma lâmina de faca determinar se um embriăo está
presente. Mais testes de viabilidade complexos envolvem o uso de um tetrazolium
TZ teste. Depois do próprio sectioning e preparaçăo da semente, esta substância
química ajuda para certas enzimas a remover o hidrogęnio do semeie durante o
processo de respiraçăo em sementes viáveis. Essencialmente, respirando ou tecido
vivo nas sementes é mostrado por uma cor vermelha mudança.

Que as sementes contęm que tecido vivo necessariamente năo significa + embriăo
germinará. Para sementes das espécies de colheita principais, foram desenvolvidos
padrőes que relaciona a reaçăo de tetrazolium para germinaçăo potencial. Estes
padrőes năo foram desenvolvida para as sementes da maioria das espécies de
wildland.

Germinability é um fator muito mais significante para indivíduos interessada
propagar plantas de sementes. Obter uma estimativa de germinability, as sementes
devem ser sujeitadas a uma germinaçăo teste. A Associaçăo de Analistas de
Semente Oficiais (AOSA), em Boise, Idaho, prescreve regras por testar sementes de
específico plantas nos Estados Unidos. Lá está correspondendo internacional
organizaçőes para prova de semente. Infelizmente, para o sementes da maioria das
espécies de wildland, nenhum teste de germinaçăo standard, exista. O AOSA tem
padrőes de desenho para aproximadamente 100 wildland espécies. Até que estes
padrőes săo aceitados ou desenvolveram para as sementes de espécies de wildland
importantes, germinaçăo figura como dada nas etiquetas de semente deles/delas é
sem sentido.

DEPOIS DE-MATURATIVO

As sementes de muitas espécies năo germinarăo imediatamente depois eles săo
colhidos. Eles tęm que atravessar um período de inatividade antes de germinar. Esta
exigęncia de inatividade varia com o espécies e permite mudanças fisiológicas com
certeza para acontecer dentro da semente que faz isto capaz de germinaçăo. Isto é
chamado depois de-maturativo e foi atribuída para imaturo embriőes que exigem
para tempo de poste-colheita amadurecer.

Uma variante deste tipo de inatividade é chamada temperatura-dependente depois
de-maturativo. Neste tipo, sementes năo germinarăo a uma temperatura de
incubaçăo (normalmente moderado a incubaçăo alta temperatura) mas germinará
a outras temperaturas (normalmente temperaturas de incubaçăo frias). Outras
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variaçőes incluem respostas iluminar, estratificaçăo, temperaturas revezadas,
lixiviando de inhibitors de crescimento, e outras condiçőes. Como um prático
importe, a exigęncia depois de-maturativa significa o fazendeiro tem esperar obter
germinaçăo com as sementes de certas espécies.

SEMENTES DE CASACO DURAS

Se sementes năo germinam logo ou depois de um razoável depois de-maturativo
período, o primeiro fator de germinaçăo para conferir é se as sementes levam água.
Este cheque pode ser feito apertando o semeie com uma unha do polegar ou
cortando. Se o interior da semente se aparece calcário e duro, água năo foi
absorvida pelo casaco de semente. Sementes que absorveram água deveriam ser
macias e facilmente espremida com o dedo polegar. Sementes com casacos que
năo fazem livremente permita a passagem de água ou oxigęnio é termed sementes "
" duras.

SCARIFICATION

Quebrar os casacos de semente duros alguma forma de scarification é requerida
fazer a semente cobrir permeável a água. Este scarification pode ser realizada com
mecânico, térmico, ou substância química tratamentos. Se as sementes forem
bastante grandes, scarification podem ser realizada arquivando um entalhe no
casaco ou năo cortando para prejudicar o embriăo. Sementes menores podem ser
mecanicamente scarified os irritando mecanicamente de alguma maneira. Isto pode
ser como simples como esfregando as sementes entre folhas de lixa.

Foram desenvolvidos scarifiers mecânico, como esses com tambores giratórios
enfileiraram com um material abrasivo em qual as sementes é. Podem ser usados
moinhos de martelo (com cuidado), e a liberaçăo entre as barras côncavas
espancando máquinas pode ser fixada rachar há pouco as sementes de legumes
para obter germinability aumentado. Qualquer scarification mecânico que aumenta
germinability resultados em viabilidade diminuída. Em outro palavra, vocę paga um
preço: + processo mecânico que adquire algumas sementes para germinar, fatally,
prejudica outras sementes. Deve ser tomado grande cuidado para năo prejudicar
sementes excessivamente com estes tratamentos.

Scarification térmico é obtido derrubando sementes em ferver água e permitindo a
água entăo para esfriar. Tal tratamento pode tenha muitas outras influęncias, como
choque térmico para o embriăo, ou lixiviando inhibitors solúvel. Em áreas que tęm
frio temperaturas de inverno, corrente térmica que racha de casacos de semente
também pode ser obtida por outono que semeia a profundidades rasas.

Um método químico de scarification usará concentrada ácido sulfúrico para
remover casacos de semente duros. Isto é um muito enganador tratamento, com
muitos efeitos colaterais. A duraçăo de tratamento tem ser determinada para
seedlots individual. Aquecendo do ácido reaçăo junto com enxague água e o
hydrolysis resultante de + tecido de semente pode induzir germinaçăo em lugar de
simplesmente aumentar a entrada de água como planejado.
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Sempre tente controlar a temperatura das sementes ácido-tratadas em um banho
de água, enxague uma quantia pequena de ácido e semeie dentro um grande
volume de água, e usa uma soluçăo neutralizando depois do tratamento.

ESTIMULANDO A GERMINAÇĂO DE SEMENTES

Uma semente está depois de-amadurecendo tempo năo pode ser encurtado, mas a
germinaçăo de sementes que seguem o período depois de-maturativo pode ser
estimulada por qualquer de uma variedade de métodos.

Estratificaçăo

Sementes que absorvem água mas năo germinam săo as candidatas boas para
estratificaçăo--colocando de sementes em um ambiente molhado a temperaturas
que normalmente năo săo conducente a germinaçăo. Tais tratamentos săo termed
estratificaçăo esfriar-úmida. A duraçăo de exigęncias de estratificaçăo pode variar
de alguns dias para muitos meses. Para estratificaçăo prolongada, deve ser um
substrate fornecida para reter umidade. Turfa é freqüentemente usada, mas outra
materiais comuns incluem areia e vermiculite.

Estratificaçăo nua provou efetivo para sementes de alguns espécies de coníferas.
Isto é realizado saturando as sementes durante a noite em água e colocando as
sementes úmidas entăo em plástico bolsas que săo lacrado para a duraçăo da
estratificaçăo.

Sementes de outras espécies requerem temperaturas de estratificaçăo específicas.
As sementes deles/delas săo muito difíceis germinar sem prolongado
experimentaçăo.

Nitrogęnio

O fator mais influente aumentando germinaçőes de sementes é a provisăo de
nitrogęnio, normalmente na forma de nitrato de potássio, ([KNO.sub.3]).

No campo ou cama de berçário, crescimento luxuriante em primavera ou depois do
podem ser associadas chuvas com a disponibilidade de nitrogęnio dentro o
seedbed. Fazendeiros ou operadores de berçário deveriam ter a terra deles/delas
ou crescendo médio testaram para conteúdo de nitrogęnio se possível. Nitrogęnio
fertilizante pode ser somado se necessário.

Ácido de Gibberellic

Cientistas năo sabem exatamente como ácido de gibberellic, um crescimento,
regulador, trabalha em germinaçăo de semente, mas eles sabem que mesmo baixas
concentraçőes disto grandemente podem aumentar germinaçăo. Concentraçőes
de de 1 a 250 partes por milhőes (ppm) geralmente é melhore germinaçăo.
Combinaçőes de ácido de gibberellic e nitrato de potássio é freqüentemente mais
efetivo que qualquer material só. Estes materiais podem ser obtidos de provedores
químicos. O nitrato de potássio é obtido mais facilmente que gibberellin.

De bem que mede equipamento é precisado por preparar o minuto concentraçőes
de ácido de gibberellic. Uma soluçăo com uma concentraçăo de 1 ppm de ácido de
gibberellic consiste em 0.001 gramas de ácido de gibberellic dissolveu em 1,000
mililitros (ml) de água. Ácido de Gibberellic é vendido como uma preparaçăo de
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ativo-ingrediente de 10-por cento, que faz o pesando mais simples. Uma alternativa
é preparar concentraçőes mais altas que precisou e dilui o concentraçăo desejada.
Por exemplo, 1,000 ppm seriam 1g dentro 1,000ml. É melhor năo misturar muito
grande imediatamente um grupo, porém, para ácido de gibberellic é relativamente
caro e fraturas abaixo muito rapidamente a temperaturas mornas.

Hidrogęnio Peroxide

Germinaçăo das sementes de várias espécies, especialmente os sócios, da família
de rosa, é aumentada saturando as sementes em hidrogęnio soluçőes de peroxide.
Encarecimento de germinaçăo dramático foi obtida com sementes de bitterbrush
(tridentata de Purshia) e enrolar-folha caoba montesa (ledifolius de Cercocarpus).
Uma gama extensiva de concentraçőes de 1 a 30 por cento săo efetivas.
Geralmente, o mais alto a concentraçăo, o mais curto o tempo saturando, mas o
maior o risco de danificar a semente. Peroxide de hidrogęnio é um mesma
substância química de reactive. Concentraçőes maior que 3 por cento é
particularmente perigoso a manivela. Porém, peroxide de hidrogęnio tem uma
vantagem nisso está geralmente disponível e barato.

Outras Substâncias químicas

Foram usadas muitas outras substâncias químicas para aumentar germinaçăo.
Estes incluem sulphydryl vários e combinaçőes ethylene-produtoras.

Luz

Muitas sementes săo sensíveis para iluminar durante germinaçăo. Ambos luz
intensidade (potęncia em velas) e qualidade clara (cor ou comprimento de onda)
possa influenciar germinaçăo. A exigęncia de intensidade clara varia com o tipo de
semente de alguns pé velas, como isso de faça serăo, para luz do dia forte.
Germinaçăo é aumentada ou é inibida pela cor ou comprimentos de onda de luz.
Laranja para onda vermelha comprimentos (660-700 nanometers) estimule
germinaçăo enquanto longe vermelho ou infra-vermelho (700 ou mais
nanometers) inibe germinaçăo. O impacto de raios claros em semente também é
afetado através de outros fatores como a idade da semente, temperatura, e
presente de substâncias químicas no médio de germinaçăo. Luz fluorescente
esfriar-branca aumenta germinaçăo, e luz incandescente deveria ser evitada.
Sementes que requeira luz para germinaçăo tenha que ser colocada virtualmente
no superfície do seedbed. As sementes deveriam ser apertadas no seedbed para
transferęncia de umidade ótima.

EXIGĘNCIAS DE SEEDBED

Sementes tęm que absorver umidade mais rapidamente do médio de germinaçăo
que eles perdem isto ŕ atmosfera. Em um bem-firmed seedbed, condiçőes de
germinaçăo ótimas podem acontecer com própria administraçăo de água.
Sementes pequenas plantando na superfície de um seedbed de firmed e os
cobrindo ligeiramente com vermiculite bom podem produzir um ambiente de
germinaçăo ideal. Perda de umidade pode ser reduzida por obscurecendo o
seedbed com folhas grandes ou, se temperaturas de excesso năo é gerada,
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cobrindo com filme de plástico. Estes deveriam ser removida depois que
germinaçăo aconteça para dar as plantas ilumine ou, em + caso de plástico claro,
prevenir construçăo de temperatura para cima.

Podem ser estabelecidas sementes com baixas porcentagens de germinaçăo
satisfatoriamente se um número suficiente de sementes é plantado dentro um bem-
preparado seedbed.

III. RESUMO

Produçăo de semente pode contribuir substancialmente a habitante e nacional
economias rurais. Depende mais de cuidado que em investimento, e o
equipamento requerido pode ser improvisado facilmente. Simples semeie săo
ilustradas secadores e instalaçőes de armazenamento, para exemplos, em
numerosas publicaçőes mundial. Como qualquer semente-produçăo indústria,
manipulaçăo de semente para germinaçăo e transplantation, requer própria
cronometragem e se preocupa em colheita e armazenamento, reduzir, perdas de
postharvest e perceber o maior valor de semente colheitas. Germinaçăo de
sementes pode ser estimulada através de tratamentos especiais, alguns dos quais
usa substâncias químicas que podem ser relativamente caras mas é usado em
quantitites muito pequeno. Estas técnicas vale bem que considera se mercados
suficientes para a semente forem identificada para os fazer valer efetivo.
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