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Introdução

O morango (Fragaria x ananassa Duch) é propagado vegetativamente
através de estolhos e também através de micropropagação, técnica que
apresenta diversas vantagens, como a produção de mudas em larga escala e
em curto espaço de tempo e a possibilidade de eliminação de patógenos
causadores de doenças (CORSATO et al., 2002), proporcionando melhores
benefícios aos produtores, com conseqüente aumento na produtividade
(PEREIRA et al., 1999).

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).

A adição de citocininas como o BAP (benzilaminopurina) é amplamente
utilizada em programas de melhoramento ou de produção de mudas de
morangueiro, a fim de maximizar a proliferação de explantes e ampliar a
produção de material propagativo. Entretanto para a produção de mudas
matrizes de morangueiro, explantes de diferentes cultivares in vitro respondem
de maneira distinta aos tratamentos com os reguladores de tratamento
adicionados ao meio de cultivo. O fator idade do explante também pode estar
relacionado com a futura produção de mudas.

Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes
concentrações do regulador de crescimento BAP in vitro na posterior
aclimatação de mudas micropropagadas de morangueiro da cultivar Dover.

Metodologia

O experimento foi desenvolvido em laboratório e casa de vegetação do
Instituto Biotecnológico de Reprodução Vegetal-INTEC/URCAMP, Bagé, RS.
Foram utilizados explantes com dois anos de cultivo in vitro (EP) e recém
estabelecidos in vitro (ER) da cultivar de morangueiro Dover.

EP e ER foram multiplicados para frascos contendo meios de cultura
com duas concentrações de BAP (0,5 mg.L-1 e 1,0 mg.L-1), perfazendo quatro
tratamentos (Tabela 1). Após 30 dias de cultivo foram transferidos para o meio
de enraizamento MS, onde foi adicionado sacarose (30 g.L-1), mio-inositol (100
g.L-1), ágar (7 g.L-1), e BAP (0,005 g.L-1). O pH foi ajustado para 5,8 antes da
adição do ágar. Aos 30 dias as mudas foram aclimatadas em bandejas de
isopor de 72 células dispostas sob túnel plástico, com controle das condições
ambientais. Duas semanas após o inicio da aclimatação foram avaliadas a
altura de plantas, comprimento e número de raízes, número de folhas e



diâmetro da coroa. O delineamento foi inteiramente casualizado. Os dados
submetidos à análise da variância e as médias comparadas pelo Teste de
Tukey, em nível de 5% de probabilidade de erro.

Resultados e Discussão

Plantas mais altas foram observadas em ER + 0,5 BAP (5,94 cm), e
maior comprimento de raiz em ER + 1,0 BAP (5,53 cm). As variáveis número
de raízes, número de folhas e diâmetro de coroa não variaram para os
diferentes tratamentos (Tabela 1).

Tabela 1: Efeito do BAP 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.

EXPLANTES ALTURA
(cm)

RAIZ
(cm)

NÚMERO
DE

RAÍZES

NÚMERO
DE

FOLHAS

DIAM.

ER + 0,5 BAP 5,94 a* 4,71   b 6,50 a 5,46 a 0,154 a
ER + 1,0 BAP 5,81 ab 5,53 a 6,36 a 5,80 a 0,150 a
EP + 0,5 BAP 5,15   bc 5,02 a b 6,44 a 6,02 a 0,138 a
EP + 1,0 BAP 4,80     c 5,10 a b 6,60 a 6,00 a 0,146 a

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. ER – Explantes da  1ª multiplicação; EP – explantes
com dois anos de cultivo in vitro.

Conclusão

Durante a aclimatação da cv. Dover explantes recém-estabelecidos in
vitro (ER) cultivados em meio contendo 1,0 mL-1 de BAP, geraram mudas com
maior altura, comprimento e número de raízes, folhas e maior diâmetro de
coroa.
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