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CRITERIOS UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇAO DE CLONES DE SERINGUEIRA*
João Rodrigues de Paiva

Eng9 Agr9 M.Sc., Pesquisador do CNPSD

A identificação de clones é uma tarefa diflcil de ser ministrada, conside-
rando que é uma prãtica que se adquire com a convivência e o manuseio do material
clonal. Alem do mais, a quantidade de clones que existe atualmente, cada clone com
caracterlsticas prõprias, contribui substancialmente para maior complexidade do as-
sunto.

o conhecimento do material clonal e de grande importância, principalmente
para os plantadores de seringueira, a fim de que possam acompanhar o desenvolvimen-
to das plantas, comparando-as com os padrões de desenvolvimento normal dos respec -
tivos clones. Outro ponto importante atribuldo ã identificação e evitar equlvocos
no uso de determinado material de plantação, bem como descartar os clones em mistu-
ra com outros, nos plantios, em blocos monoclonais.

O controle e a catalogação dos clones utilizados em plantio têm contribul-
do para o esclarecimento da origem do material, principalmente em seringais anti-
gos. Entretanto, quando não existe este controle, uma identificação criteriosa dos
clones introduzidos evita o acumulo de informações errôneas.

Na tentativa de facilitar o reconhecimento de clones, alguns autores, como
Sprecher, citado por Dijkman (1951) e Bobilioff, citado por Evers (1955), propuse-
ram' respectivamente, a identificação através de exame das caracterlsticas apresen-
tadas pelas sementes e pela oxidação do lãtex. Todavia, ambos os metodos não apre -
sentaram expressiva eficiência que justificasse a sua recomendação generalizada.

Como caracterlsticas de alguns clones para efeito de reconhecimento, têm -
se a destacar: porte da planta e for~ção da copa; forma, tamanho e brilho das fo-
lhas; tamanho do internõdio ou lançamento; forma, coloração e rugosidade do tronco;

* Texto apresentado originalmente em 1980, no IV Curso Intensivo de Heveicultura p~
ra Tecnicos Agrlcolas.
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coloração do lãtex e velocidade de exudação quando feita incisão do caule; textura
e coloração da casca.

A interação do genõtipo com o ambiente faz com que alguns dos caracteres
acima mencionados se modifiquem ã medida que se verifica alteração dos fatores am-
bientais. Fertilidade do solo, exposição da planta a uma forte radiação solar, som-
breamento ocorrência de doenças e pragas, disponibilidade de ãgua no solo, etc.,
sao alguns desses fatores.

O reconhecimento de clones requer, alem de muita prãtica, perfeita familia
rização com suas caracterlsticas.

A seguir são dadas algumas caracterlsticas observadas nos principais clo-
nes recomendados para plantio, em fase de jardim clonal e de planta adulta.
JARDIM CLONAL

IAN 717

IAN 873

Fx 3899

Fx 3864

FASE ADULTA

IAN 717

IAN 873

Follolo espesso, brilhoso na face adaxial , e de coloração verde-escu
ra; peclolo recurvado para cima; lançamento curto; haste nova, de
cor castanha com cicatriz estipular tambem de coloração castanha, em
bora puxando para esverdeado.
Follolo estreito e comprido, membranãceo, opaco, nervuras secundã-
rias salientes na face adaxial, haste com casca mais escura do que
o IAN 717; exudação rãpida do lãtex e em abundância.
Follolos mais estreitos que o do IAN 717, coloração de um verde mais
claro, brilho menos acentuado; haste de coloração castanho-escura
lançamento maior que o do IAN 717.
Follolos largos e compridos, foscos, membranãceos; coloração casta -
nha da haste na parte basal e verde na parte superior, sendo maior a
parte verde em comparação a indivlduos de mesma altura nos outros
clones; velocidade de exudação do lãtex maior em comparação com IAN
717 e Fx 3899.

Porte erecto; follolos arredondados, corlaceos, brilhantes, reclina-
dos e de coloração verde-escura; caule com casca de coloração escur~
pouco rugosa; copa densa; o lãtex exuda com maior velocidade em com-
paração aos outros clones, exceto o IAN 873; o refolhamento total.
Postura nao erecta; foliolos estreitos e compridos, follolos novos
ascendentes, folhas em mais de um lançamento; caule com casca lisa;
copa rala; refolhamento total; apresenta perlodo mais prolongado de
renovação das folhas em relação ao IAN 717; o lãtex flui ã superfl -
cie imediatamente apõs a incisão no caule.
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novos; caule com casca de coloração escura; casca dura, espessa ru -
gosa, apresentando estrias longitudinais bastante acentuadas na base
do caule; epiderme dos ramos novos de coloração avermelhada; lãtex
amarelado; o lãtex leva mais tempo para fluir ã superflcie do que o
IAN 717, quando se faz a incisão no caule; refolhamento parcial.

IAN 3087 - Port erecto; boa formação de copa; follolos arredondados; coloração
do tronco escura; 1ãtex branco; refo 1hamento tota 1.
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