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RESum  um  dos  graves  problems  do  cultwo  da  pimenta-do-reino  ej±  1.   é  o
ataque   do    fungo    Fusariun   §olarti    f.sn_    rii.mr:.      -i.^    --..--f.sp.   ejj*,   que   causa   .  podridõo  de   raíze§_          ,      C=__._==,   T.`   ...U>O   .   Px]riaao   ae   raíze§   e
base  do  caule,   semo  esta  doença   contieci.da  c"   fusariose,   que   li.mits   o   cultivo  em
até   Sei.S    .nos.    As    té£ni.rae   Ja    -.ii ...--.. ±"e   seu   .nos.   As   técm.cas   de   cultur.   lm   vitro.I   consi.ste   ma   dos   altemativas
para   seleção   de   oerióti.pos   que   venham  a   apresentar   resistér`ci.a   s   essa   doença.   Pm
i.sto,   tem.se   qm  desenvolver   técnicas  de   eflbri.ogénese   somática,   visa"]o   aprovei.tar
•     vsriabilidade     scmaclona`.     Weste     trabôlho     desenvolveu-§e     experimentos     p"

obtenção   de   calo§,   dos   quai.s   vão   ser   obtidos   os   enbriões   somáti.cos.   Uti.li.zou-se   o

nieio    M     (Mur.shige    &    Skoog).     contendo    sacarose    3%,     agm    0,7*     antioxidente    e

reguladores   de  crescimnto   (aiJxim   e   citocinin.),   sendo   o  pH   do  mei.o   õ/u` iido  pam

5JL   onde   os   "explants"   (segntento  de   fom  e  de  tiipocót..lo)   de  plantas   a§sépticas
for.m    inocul.doh    .    logo   .pÓs    imub.dos    m   sm   de   ¢r.sci.nento,    n.   qud    a
teflper.tm  v.rio  de  27°  V   1°  C,   e  .  uni.dade  relati.va  do  ar  m  torrio  de  70%,   m
fotoperíodo   de    %    h    luz/dia.    os    nplhores    resultados    obti-dos    foram    em   m3io    sm
antioxi.dante.   Os   ''expt.nts"  de  segntento  de  folha,   fom  calo  no  tr.tammta  cm   m
nüH   de  2m   e  os  de  segntento  de  hipocótilo  cam  .  conbinação  dos   reguladores   de
crescimnto  2~  "  mgM  e  llAP  m  flü/1).  Hiivemo  formção  de  cah  a  portir  de
25   dias   após   a   incubação.   "   a   conservação   do   cah   ''i.n   vitro",    pam   se   obter

plântuhh  ainda  não  W  possW  devido  .o  .lto  tndi.ce  de  oxidação  da  pimnta-do-
reino.
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