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Introdução
O morango (Fragaria x ananassa Duch) é propagado vegetativamente e

também através de micropropagação, onde são produzidas mudas em larga
escala com a possibilidade de eliminação de patógenos. A micropropagação
compreende várias etapas, entre elas a aclimatação, que consiste na
adaptação das plantas as condições de cultivo ex vitro. Nesta etapa o ambiente
de cultivo é alterado e a planta passa a se desenvolver num ambiente em que
a umidade relativa do ar é variável, geralmente inferior a do recipiente de
cultura in vitro (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1990).

O substrato empregado na aclimatação, em razão de suas
características físicas, químicas e biológicas, pode influenciar a resposta de
desenvolvimento da plantas ex vitro (FACHINELLO et al., 1995).

Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes substratos
durante a aclimatação de mudas micropropagadas de morangueiro da cultivar
Dover.

Metodologia
O presente experimento foi desenvolvido em laboratório e casa de

vegetação do Instituto Biotecnológico de Reprodução Vegetal-
INTEC/URCAMP, em Bagé, RS. Como material vegetal foram utilizados
explantes da cultivar de morangueiro Dover, micropropagados em meio de
cultivo MS acrescido de 1,0 mg.L-1 de BAP.

As brotações enraizadas dos explantes foram aclimatadas em diferentes
tipos de substrato, que consistiram em cinco tratamentos: plantmax (P),
plantmax + húmus (PH) (1:1), plantmax + areia (PA) (1:1), plantmax + perlita
(PP) (1:1) e somente perlita (PE). As mudas foram aclimatadas em bandejas de
isopor de 72 células, dispostas sob túnel plástico, com controle da
luminosidade, irrigação e temperatura, simulando a condição do laboratório.
Duas semanas após o início da aclimatação, foram avaliadas a altura de
plantas, número de folhas, comprimento e número de raízes e o diâmetro da
coroa, medindo-se a base da planta com auxílio de um paquímetro manual. O
delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro repetições de
15 plantas. Os dados foram submetidos à análise da variância e as médias
comparadas pelo Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro.

Resultados e Discussão

Na aclimatação das plântulas da cultivar Dover, o substrato plantmax (P) e
areia + plantmax (AP) promoveram plantas mais altas, maior número de raízes
e de folhas. Em geral os substratos promoveram bom comprimento de raízes,
exceto o substrato plantmax + húmus (PH) (4,13 cm). Foi verificado que o
substrato plantmax + húmus (PH) (0,157) e areia + plantmax (AP) (0,162)
influenciaram favoravelmente o diâmetro de coroa das plântulas.



Tabela 1: Efeito de diferentes substratos sobre a altura de plantas, comprimento
e número de raízes, número de folhas e diâmetro de coroa do Cv. Dover
durante a aclimatação das mudas. URCAMP/INTEC, Bagé, RS, 2008.

SUBSTRATO ALTURA
(cm)

RAIZ
(cm)

NÚMERO
DE

RAÍZES

NÚMERO
DE

FOLHAS

DIAM.

PH 5,60 ab 4,13  b 5,77  b 5,25  b 0,157 a
P 6,30 a 5,01 a 7,35 a 6,25 a 0,155 ab

AP 5,80 a 5,36 a 6,95 a 6,12 a 0,162 a
PE 4,70   b 5,23 a 6,65 ab 5,97 ab 0,130   b
PP 4,60   b 5,70 a 5,67   b 5,50 ab 0,130   b

CV% 11,58 11,24 10,59 9,12 11,38
*Médias seguidas por letras diferentes na coluna são diferentes pelo teste de

Tukey, em nível de 5 % de probabilidade de erro.

Conclusão
Os substratos Plantmax, e a combinação areia + plantmax,

proporcionaram um desenvolvimento satisfatório das mudas de morangueiro da
cv. Dover na fase de aclimatação.
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