
,

VIAGEM DE ESTUDOS A PAíSES ASIÁTICOS

PRODUTORES DE BORRACHA NATURAL

REIArolUO DE VIAGEM

PAULO DE SOUZA GONÇALVES
Eng9 Agr9 Pesquisador do CNPSD



;

I
/'

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÃRIA

CENTRONACIONALDE PESQUISA DE SERlJiGUEIRA E D~

VIAGEM DE ESTUDOS A PAÍSES ASIÁTICOS

PRODUTORES DE BORRACHA NATURAL

PAULO DE SOUZA GONÇALVES
Eng9 Agr9 Pesquisador do CNPSD

MANAUS (AM) 1981



GONÇALVES, PAULO DE SOUZA
Viagem de estudos a países asiáticos produtores de

borracha natural. Manaus, EMBRAPA-CNPSD, 1981.

80 p.

1. Seringueira - Enxertia, 2. Seringueira - Melhora
mento, 3. Seringueira - Experimento. I~ Empresa Brasi
1eira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de Pes
quisa'de Seringueira e Dendê. Manaus, AM. lI-Título.

CDn 633.8952

Velo- 1\~itJ;~jÇC:o C:; - ~Q. aO
N. c :--~. ~ - c:.l! Fc ; :J .. _

~ FO'T -:: .- p__ '-_~-'-._c___
. tJ icl I...-----~J

---::.._ ..._----_.. ----_.

C'(j~:em_ ....__.....

N." da Ton '. -



04.

íWDICE

f Ls ,

.. -., c. ,,1.3R· P

\~)~ . N P 5 ~
~BIBLIOT:=:'''::J..

I - INTRODUÇÃO 08

II - PROGRAMA DE ESTÁGIO •................................•............. 09

1. Instituto de Pesquisa da Borracha da Malãsia................... 09

2. Centro de Pesquisas da Borracha da Tailândia................... 11

3. Instituto de Pesquisas da Borracha do Sri Lanka................ 12

III - RELAÇÃO DE PESSOAS CONTACTADAS.................................... 12

Instituto de Pesquisa da Borracha Malãsia... ..•.••.••. ..• 16

1. Generalidades.................................................. 16

2. Cruzamento e Seleçao........................................... 17

2.1. Escolha dos paternais •••••••••.••.......•.••.••..••.....•• 17

2.2. Técnica .. -de po Lí.n í z aç ao •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17

2.3. Viveiros de "seedlings" resultantes de polinização contro
Lad a , • • • • ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • 18

2 4 S 1 - d " dl i.nz s " .• • e eçao e see ~ngs super1:ores•••...•....•..•.••.•••••• 18

2.5. Experimentos em pequena escala............................ 19

2.6. Experimentos em grande escala............................. 21

2.7. Parcelas de promoção...................................... 23

2.8. Experimentos de progênies de polinização controlada....... 23

2.9. Competição Internacional de Clones •••••.••••.••..•••••..•. 24

2.l0.Experimentos de ortetes selecionados .•.....••...•••....•.. 26

2.ll.Poliploidização .....•...•...•...•....•••....•.•...•.••...• 26

2.11.1. Tnduç ao de poliploidia............................ 26
2.11.2. Observações em clones poliploides ••...••.••••..••• 28



05

fls.

3. Avaliação ue Clones para Resistência a Doenças .•••••••••••••• 29

3.1. Avaliação de CoUetlJtJúc.hwn • ......·.................. 30

3.2. Avaliação de Phyto ph:thoJta. de painel. •·.................. 30

3.3. Avaliação de Phyto ph-thoJta. de folha •••·.................. 32

3.4. Avaliação de Mic.JtDc.yc..f1..t6u...f..Ú •••••••••.•••••••.••.•••••• 32

4. Preparo e utilização de toco alto avançado ....•.••••••••....• 34
4.1. Preparo do v~ve~ro. 34

4.2. Preparo para o campo........ .••.••••. ...•..•• ••••.... ••• 34

4.4. Transplante para o local defini tivo. ..•.•....••••••.•••. 35

5. Técnica de Propagação Assexuada.

Enxertia de "seedlings" jovens ••••

36

36

36
37

5.1.

5.2.

5.3.

Enxertia por garf agem .

"Interstock".

5.4. Enraizamento de estacas................................. 38

6. Experimento de dupla enxertia (Enxertia de copa) ..•••••••.••. 39

6.1. Preparo do material .••••.

6.2. Metodologia de avaliação ...

39

39

6.3. Resultados alcançados................................... 40

7. Indução de poda ••.••.
7.1. Recomendações .•

41

41
42/437.2. Procedimentos .



06.

fls.

IV ,.- "ESIÁIES" VISITADOS ........•..............•........................ 44

1. Prang Besar Estate ••••.••• ...................................... 44
1.1. Cruzamento e seleção. 44
1.2. Sementes clonais 45

2. Padang Meiha Estate. •.•.••...•.••••.•.•.•..........•.•......•.•. 48

3. Sungei Chinon Estate....... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. . . 50

4.' Bertam Estate.. .. 50

5. Atherthon Estate.... .. 51

6. Bradwall Estate................................................. 52

7. Tampin Luggi .Es tate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

8. Penang Tungal Estate •..•.•••.•••..•.•.••.•••••.••.•.•••.•......• 54

9. Ban Chin Rin Estate... 56

10. Sungai Raya Estate.............................................. 56

11. Paya Kamunting Estate........................................... 56

12. Sungai Raya Estate. .••.•••••.••••...•.•••.....•..•........•.•••• 57

V - CENTRO DE PESQUISA DA BORRACHA DA TAILANDIA (RRCT) •••••••.•.•.•..•• 57

1. Generalidades ••••

2.

3.

Cruzamento e seleção.

57

58

60Viveiro de Seleção e avaliação.



07.

fls.

4, Experimento de Competição de Clones em Pequena Escala .••.••.••. 60

5. Avaliação de Clones em Viveiro Visando Resistência a

Phyto phthoJta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62

VI - INSTITUTO DE PESQUISA DA BORRACHA DO SRI LANKA (RRISL) •.•••••.•••• 62

1. Generalidades.................................................. 62

2. Polinização controlada......................................... 63

3. Seleção de "Seedlings"......................................... 64

4. Experimento de "Seedlings" originários de cruzamentos em
Dialelo . 64

5. Experimento do Estudo da Interação do Genôtipo x Ambiente •..... 65

VIr - REC011:ENDAÇOES..................................................... 67

VIII - AGRADECIMENTOS.................................................... 70

IX - ANEXO S . • . . • . • • . . • . • • • • . • • • • • • • • . • • • • • . • • . . • • . • • • • • • • . • • • . • • • • • • . •• 7 1

I - Ficha de observação de clones (Exp. em grande escala fase
imatura) .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . .. . . . .. 72

11 Ficha de observação de clones (Exp. em grande escala fase
adli1ta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73

111 - Ficha de observação de clones em plantios adultos •.•..•.••• 74

IV Técnica de contagem de estomatos........................... 75

V Técnica de coloração de tecido de casca de seringueira uti
lizando o corante Ãcido 6smico ••.•.•..•••..••...•.••.•..••• 76

VI Técnica de coloração de tecido de casca de seringueira em
SUDAN 111 •.....•...•...•..•.•.•....•.•••••....••..•....•.•• 77

VII - Técnica de contagem de cromossomo através da Meiose ••..•... 78
VIII - Técnica de contagem de cromossomo através da Mitose .••••••• 79/80



08.

INTRODUÇÃO

Este relatório refere-se ã participaçao do relator em uma missao oficial
de viagem a países asiáticos produtores de borracha.

O objetivo principal foi o de adquirir uma visã~ concreta dos mais recen
tes trabalhos de pesquisa com a seringueira, principalmente na area de
Agronomia com maior ênfase na área de Melhoramento Genético.

Como parte da viagem foram visitados os trabalhos do Instituto de pesqui
sa da Borracha da Malásia (RRIM), o Centro de Pesquisa da Borracha da Tai
lândia (RRCT) e o Instituto de Pesquisa da Borracha do Sri Lanka (RRISL)
dando oportunidade de intercâmbio de idéias com os responsáveis por essas
pesquisas, além de visitas a entidades privadas e a projetos oficiais de co
lonização, tendo por base a heveicultura, estimar o efeito dos trabalhos
de pesquisa no desenvolvimento desses sistemas de exploração as seringuei
raso

As visitas propriamente ditas tiveram a duração de 43 dias na Malásia
7 dias na Tailândia e 5 dias no Sri Lanka, tempo necessário para que se to
masse conhecimento dos projetos experimentais que era estao sendo conduzi
dos nas instituições de pesquisa dos referido~ países.

o presente relatótio encerra o volume de informações que se tornou po~
sível captar na área de Agronomia, principalmente na área de Melhoramento
Genético, nos três países visitados. Para uma melhor utilidade e maior bre
vidade do relato deixou-se de obedecer a sequência cronológica dos eventos
no decorrer da viagem, optando-se por uma apresentaçao mais técnica no cor
po do relatório. Vale no entanto, ressalva da impossibilidade de justa apr~
ciação dos projetos oficiais de colonização que foram visitados na Malásia
e ou~ras instituições governamentais de pesquisa de outras culturas que ·fo
ram vi~itados, sendo provável e natural que a ênfase dada a certos detalhes
nao seria de grande valor para os colegas brasileiros especialistas na
área de Agronomia e Melhoramento da seringueira.
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PROGRAMA DE ESTÁGIO

1. INSTITUTO DE PESQUISA DA BORRACHA DA MALÁSIA (RRIM)

Mês Dia

AGOSTO 14 - Discussão e visita no campo de plantio de toco alto avanç~
d o , Dr. Har í.d as,

15 - Biblioteca: referências.

16 - Domingo.

17 Ensaio de viveiro sobre resistência ã doença - Estação Ex
perimental de Sungai Buloh. Dr. Tan Tan Ah Moy.

18 - Discussão e demonstração sobre técnicas de propagação as
e sexuada de seringueira - Estação Experimental de Sungai

19 Buloh. Dr. Leong Sook Kwai e Dr. Clk Bastiah Ahmad.

20 - Discussão sobre cruzamento, seleção de plantas de alta pr~
e dução, conservação e utilização de germoplasma. Dr. Mohd

21 Noor e Dr. Tan Tan Hong.

22 - Biblioteca: referências.

23 - Domingo.

24 - Visita a experimentos de enxertia de copa e experimentos
de avaliação de ColtetotniQhum em Alor Star. Dr. Lim Tow
Ming e Dr. Ariffin Darus.

25 - Visita a experimentos de "fogging" contra Phy:toph-thoM de
folha e painel em P. Langkawi.Dr. Lim Tow Ming e Dr.
Ariffin Darus.

26 - Retorno a Kuala Perlis. Visita ao esquema da FELCRA deno
minado ULU PAUH com o objetivo de observar controle de
Phy:toph-thoJul.de painel e "pink desease". Visita ao ensalO
de "fogging" em Phy:toph-thoJul.de folha em LADANG PAYA
KAMUNTING. Dr. Lim Tow Ming e Dr. Ariffin Darus.



AGOSTO

SETEMBRO 01

02
03
04
05

06

07
08

10.

27 Visita ao Experimento de Competição de Clones da serie
RRIM 800 e Experimento de Competição Internacional de CIo
nes em LADANG PENANG TUNGGAL e PADANG· SERAI. Visita a
plantação PADANG MElHA com o fim de observar avaliação de
doenças nos experimentos de Competição de Clones da serie
RRIM 700 e RRIM 800. Dr. M.O. Sultan.

28 - Visita a Estação Experimental de Arroz (MARDI).
trabalhos de cruzamento e seleção em PENANG.

Observar

29 - Retorno a Kuala Lumpur.

30 - Domingo.

31 - Feriado Nacional.

- Viagem para Johor Baharu.

- Visitas a viveiros de cruzamentos, processo de seleção, ex
perimentos em grande escala, parcelas de promoção e Comp~
tição Internacional de Clones com Dr. Ong Seng Huat, Dr.
Tan Hong e Dr. Mohd Noor.

- Domingo.

Avaliação de doenças em experimentos em grande
Sr. Chandra Sekaran.

escala.

09 - Retorno a Kuala Lumpur.

10 - Visita aos trabalhos de Melhoramento da Plantação
11 BESAR.

PilllliG

12 - Biblioteca: referências.

13 - Domingo.

14 - Visita a RISDA.

15 - Visita a Estação Experimental de Pesquisa de Cacau da
16 Harrissons & Crossfield.

17 - Visita a FELDA AGRlCULTURAL SERVlCES CORPORATION
18
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Mês Dia

SETEMBRO 19 - Biblioteca: referências

20 - Domingo

21 - Discussão sobre Histologia e Citologia da Seringueira na
Estação Experimental de Sg. Buloh com Dr. Gomez e Dr.
Samsidar.

22 Discussão e demonstração das tecnicas de processamento de
anatomia de casca, contagem do numero de estômatos da fo
lha, número de cromossomos com Dr. Chen Khun Thye e Sr.
Ng Bok Seng.

23

24

25 - Biblioteca.

26 - Partida de Kuala LUmpur para o Centro de Pesquisa da Bor
racha da Tailândia em HAT YAI.

2. CENTRO DE PESQUISA DA BORRACHA DA TAILÂNDIA (RRCT)

Mês Dia
SETEMBRO 26 - Chegada a HAT YAI (Tailândia).

27 - Domingo

28 - Discussão sobre metodos de cruzamento e seleção. visita
a experimentos de clones em pequena e grande escala.

29 - visita aos diversos departamentos do Centro de Pesquisa.

30 - Visita aos trabalhos de pesquisa das estações de
Chong e Klong Thom.

Nhai

OUTUBRO 01 - Visita aos trabalhos de pesquisa da Estação Experimental
de Thalang e Bang Po inclusive os experimentos de Competi
ção Internacional de Clones.

02 - Visita aos trabalhos de pesquisa das Estações Experimen
tais de Khan Tuli, Khun Talae e retorno ã HAT YAI.

03 - Sábado - Partida para Colombo (Sri Lanka) via
(Tailândia).

Bangkock
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3. CENTRO DE PESQUISA DA BORRACHA DO SRI LANKA (RRISL)

Mês Dia

OUTUBRO 04 - Chegada ã Colombo.

05 - Discussão e visita a experimento de "seedlings" de poli
nização controlada (Dialelo 4 x 4). visita a Competição
de Clones da série RRIC 100, na plantação de Eladuwa.
visita aos Departamentos do Instituto de Pesquisa da
Borracha em Dartonfield.

06 - Discussão e visita a experimentos de Competição de CIo
nes em grande escala da plantação de Geekiyama Kanda e
experimento de interação de genótipo x ambiente, na pla~
tação de Miriswatta.

07 Discussão e visita aos experimentos de Competição em p~
quena e grande escala da Estação Experimental de Ratua
Pura.

08 - Visita ao Instituto de Pesquisas do chá e discussão com
pesquisadores da área de Melhoramento.

09 - Partida de Colombo ao Brasil via Bangkock eLos Angeles.

RELAÇÃO DE PESSOAS CONTACTADAS

Dato (Dr) Haji Ani bin Arope - Diretor do RRIM

Dr. Tan Ah Moy - Avaliação de clones resistenete a
em viveiro - RRIM.

doenças

Dr. E. K. Ng - Chefe Adjunto Técnico/RRIM.

Dr. Haridas - Plantio de material avançado /RRIM

Dr. E. Pushparajab - Chefe do Departamento de Solos/RRIM.



Or. Tan Hong

Or. Yoon Pooi Kong

Or. Leong Sook Kwai

Or. S. Subramaniam

Dr. Leong Wing

Or. Orig Slug Huat

Or. Leong Sook Kwai

Or. Zahar bin Samsuddin

Or. cik Bastiah Ahmad

Sr. S. Tay

Or. Ariffin Darus

Sr. Karruppiah

Or. M. D. Sultan

Sr. Goh Cheng Beng

Or. Gomez

Sr. Ibrahim Haji Hassan Raof

Dr. Samsidar

Sr. New See Lim

Sr. Chen Khun Thye

Sr. Gordon McQuistan

Sr. Ng Bok Seng

Sr. Mohad Zani B. Haji Hyabuja
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- Genetica Quantitativa/RRIM.

- Divisão de Botânica/RRIM.

- Tecnicas de Propagação Vegetativa/RRIM.

- Melhoramento da Seringueira/RRIM.

- Indução de Poda/RRIM.

- Melhoramento da Seringueira/RRIM.

- Multiplicação assexuada/RRIM.

- Ecofisiologia/RRIM.

- Tecnicas de Propa~ação Vegatativa/RRIM.

- Gerente da Plantação Paya Kamuting - Jitra
Kenda - Malãsia.

Avaliação de doe~ças em clones resistentes
em experimentos ~e grande e~cala/RRIM.

- Gerente do Sunga} Raya - Pulau Langkawi
Kendah - Malãsia.

- Parcelas de Pro~oção e Experimentos em
grande escala/RRIM.

- Gerente da Pla~tação Sungei Chinon - Malã
sia.

- Histologia e Citologia da Hevea/RRIM.

- Gerente da Pltntação Atherthon - Negri Sem
bilan - Malãs~a.

- Histologia e Citologia da Hevea/RRIM.

- Gerente da "E}state" Bradwall - Malãsia.

- Anatomia da fasca da Hevea/RRIM.

- Gerente da P1antação Tampin Luggi -
sia.

Malã

- Citologia/~IM.

- Diretor da ~ISDA - Kuala Lumpur - Malãsia.
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Sr. Bari Dato Hamid - Relações públicas/RRIM.

Sr. Mark Kong Hee - Chefe da Divisão de Modernização - RISDA -
Malasia.

Sr. Ahmed Shalil - Chefe da Divisão de Transportes e SuprimeE
to - RISDA - Malasia.

Sr. Yon Imail - Chefe da Divisão de Publicidade - RISDA -
Malasia .•

Sr. Abdul Razak B. Hitam - Gerente da Jengka 8 FELDA - Malasia.

.. Sr. Chen Khyun Thai - Pesquisador da Divisão de Botânica/RRIM.

Sr. S. Chandrasekaran - Divisão de Fitopatologia/RRIM.

Sr. S. Ganga - Divisão de Fitopatologia/RRIM.

Sr. T.P. Loo - Divisão de Fitopatologia/RRIM.

Sr. Timothy Chew - Bibliotecario/RRIM.

Sr. Chaiya Pattanakul - Divisão de Melhoramento/RRCT.

Sr. Sirichai Mamewatana - Divisão de Melhoramento/RRCT.

Mrs.Chujit Leenatham - Divisão de Melhoramento/RRCT.

Sr. Sucharit Promdej - Divisão de Economia/RRCT.

Sr. Chammong Longinn - Divisão de Treinamento/RRCT.

Dr. Lekit Nualsri - Divisão de Solos/RRCT.

Dr. prationg Dolkich - Divisão de Desenvolvimento da Borracha I
RRCT.

Mr. Cow Chowana - Chefe da Estação Experimental de Bang Pol

RRCT.

Dr. O.S. Peries - Diretor/RRISL.

Dr. N.E.M. Jaysekera - Departamento de Genética e Melhoramento I
RRISL.

Sr. Alex Fernando - Gerente do "estate" Eladuwa/Sri Lanka.

Dr. P.A.J. Yapa - Departamento de Bioquímica/RRISL.

Mr. A.G.A. de Soiza - Departamento de Botânica/RRISL.
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, Dr. M.K. S .A. Samarakeera - Chefe do Departamento de Solos e Nutrição
/RRISL.

Dr. A. de S. Liyanage - Chefe do Departamento de Fitopatologia /
RRISL.

Mr. Chandra Samananayake - Departamento de Botânica/RRICL.

- Chefe do Departamento de Solo e Nutrição
/RRISL.

Dr. N. Yogaratuan

Dr. S. Kuhasegaram - Chefe do Departamento de Fisiologia
RRISL.

/

Dr. Derick M. Fernando - Chefe do Departamento de Melhoramento
RRISL.

/

Dr. Zhen Xue Qin - Academia de Culturas Tropicais do Sul da
China - Ilha de Hainan - China.

Mr. R. de Padirac - Instituto de Pesquisa da Borracha - IRCA,
Paris - França.

Dr. D. Nicolas - Instituto de Pesquisas da Borracha- IRCA,
Abidjan - Costa do Marfim.

Dr. A.D.N. Panikkar - Instituto de Pesquisa da Borracha da ín
dia - Kottayam - índia.

Dr . Abdul Maj id - Balai Peneletion Perkebuman Bogor - Indo
nesia.

Dr. H. U. Mekako - Instituto de Pesquisa da Nigeria - Benin-
Nigeria.

Mr. Sompong Sookmark - Centro de Pesquisa da Borracha -
dia, Hat Yai - Tailândia.

Tailân

Mr. Pratueng Dolkij - Centro de Pesquisa da Borracha -
dia, Hat Yai - Tailândia.

Tailân
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1. Generalidades

A Malásia produz anualmente cerca de 1,6 milhões de toneladas de borracha
vegetal em aproximadamente 1,8 milhões de hectares de seringais produtivos.

o Instituto e financiado por recursos recolhidos da exportação de borra
cha pela Malaysian Rubeer Fund Board. Cada libra peso de borracha contribui
com 1 centavo do dolar malaio para o fundo, o qual fornece recursos também
p?ra o Natural Rubber Producer's Research Association na Inglaterra e escri
tórios do Natural Rubber Bureau em outros países. Estas duas organizaçoes
são encarregadas de problemas de produção, comercialização e consumo de bor
racha natural.

o RRIM possui as seguintes Divisões de Pesquisa Química Aplicada, Botâni
ca, Planejamento, Economia, Física e Química Fundamental, Fitopatologia, So
los e Tecnologia.

A maior parte do estágio estabelecido pelo RRIM foi concentrada nas Esta
çoes Experimentais de SUNGEI BULOH e KOTA TINGGI e visita a experimentos em
grandes plantios (estates), ficando a primeira situada a 16 milhas da sede
do Instituto, em Kuala Lumpur, enquanto que a segunda fica situada a cerca
de 100 milhas do Estado de JOHOR BAHARU no Sul da Malásia. Em ambas esta
ções experimentais a maior fração da área está cultivada com seringueiras
que compõe os experimentos de melhoramento e seleção, ensaios de progênies
de plantas oriundas de sementes obtidas por polinizações controladas, exp~
rimentos em pequena escala, experimentos em grande escala, viveiro de
"seedlings" de polinização controlada, e jardim clonal com todos os clones
de interesse para a Malásia. Em áreas separadas estão instalados experime~
tos sobre tecnicas de cultivo de seringueira, controle de doenças, sangria,
estimulação de látex, enxertia, adubação, espaçamento e densidade de pla~
tio.

Nos "estates" selecionados, em geral sao encontrados experimentos em
grande escala, experimentos de ortetes e experimentos de Competição Interna
cional de Clones. Exceto para o experimento de Competição Internacional de
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Clones, a maior parte desses experimentos sao estabelecidos com clones pr~
missores já selecionados, resultantes de polinizações controladas ou polini
zação aberta. Desde quando o RRIM nao possui grande rede de estações experi

. d í f 0- d ~ " "1 bmenta1s, em 1 erentes reg10es o pa1s, os estates co a oram com a pesqu~
sa facilitando na instalação e avaliação da performance de novos clones.

2. Cruzamento e Seleção

Seleção partindo-se de polinização controlada ao experimento em
escala, tem sido a mola mestra do melhoramento no RRIM desde 1928.

grande

Em geral os objetivos do programa do Instituto tem sido a) obtenção de
clones de alta produção e vigor, bom esgalhamento na formação de copa, resis
tência ã doenças e adaptabilidade a uma ampla gama de ambientes.

2.1. Escolha dos paternais

Na escolha dos clones paternais para um esquema de cruzamento, o RRIM
tem considerado o seguinte:

1- Performance do fenôtipo dos clones nos experimentos e também nos
plantios comerciais.

2- Caracteres tais como: produção, vigor, esgalhamento e resistência
ã doenças.

3- Valor genético dos paternais.

De acordo com o Dr. Noor, a escolha dos paternais está se tornando ma1S
complexa devido a multiplicidade de características envolvidas no programa
desde quando alta produção não e o único objetivo de um clone no RRIM mas
também, outras características secundárias citadas acima. Devido a esse fato
e que o estudo de parâmetros da genetica biometrica em relação aos paternais
vem sendo estudado com o objetivo ã uma boa esquematização de programas de
melhoramento.

2.2. Tecnica de Polinização

A tecnica de polinização controlada consiste o seguinte:

a) Emasculação das flores masculinas das inflorescências dos galhos
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do paternal feminino. Somente as flores femininas que estao amadu
recidas e fechadas são utilizadas no processo de polinização.

b) A coluna estaminal ou "androforo" da flor masculina do paternal e
extraída e inserida sobre o estígma da flor feminina.

c) A flor feminina polinizada é vedada usando um pequeno chumaço de
algodão colocado sobre o estigma onde se encontra o androforo e
sobre este coloca-se uma gota de latex a fim de prevenir contra
pólen estrangeiro.

d) Antes do amadurecimento do fruto, cinco meses apos a polinização,
o fruto é ensacado. com o objetivo de precaver a legitimidade da
semente.

o RRIM conduz anualmente cerca de 40 mil polinizações controladas com
um sucesso de polinização por volta de 1% a 5%. O maior ou menor s~cesso de
pende de imprevistos tais como, ataque de o~dium, chuva, estado de nutrição
da planta e clones paternais utilizados. Clones tais como PB 5/51, RRIM 605
são bons produtores de frutos, enquanto outros tais como, GT 1, PR 107, pr~
guzem muito pouco.

2.3. Viveiro de "seedlings" resultantes de polinização controlada

As sementes obtidas através da polinização controlada, sao plantadas
em sacos de polietileno. Após 4 a 6 meses do plantio quando apresentarem 3

lançamentos foliares, estes são levados para o viveiro de "seedlings" de
polinização, obedecendo o espaçamento de 1,Om x 1,Om sem delineamento expe
rimental. Para efeito de identificação de paternais na futura seleção do
plantio, os "seedlings" devem ser grupados em famílias.

2.4. Seleção de "Seedlings" Superiores

A seleção dos "seedlings" sao baseados principalmente em dados prelimi
nares Le produção e vigor.

O~ dados preliminares de vigor sao baseados no diâmetro e circunferên
cia ~0 tronco e são feitos ao nível de altura de l5cm e 40cm no final de ca
da dos dois primeiros anos.
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o metodo do qual tem sido bom para determinação de produção precoce e o
"teste de produção de viveiros" ou teste HMM modificado. Neste metodo os
"seedlings" são sangrados no sistema s/2 d/3 quando estes estão com dois
anos de idade. Normalmente são feitos 3 ciclos de testes e a seleção e fei

Ita nos "seedlings" de maior produção e vigor onde em seguida sao clonados.
No RRIM são observados alem de produção e v~gor, resistência ã doenças, tipo
de esgalhamento, caracteres anatômicos, DRC (Dry Rubber Contente) e sólidos
totais da borracha. Os "seedlings" selecionados são normalmente decaptados a
altura de 1,5m do caule. A parte decaptada e utilizada na multiplicação as
sexuada para experimento de competição em pequena escala, bem como os 6 a 10
"seedlings" excepcionais selecionados, são multiplicados e testados como pa.!:.
celas de promoção (promotion plot trial). Os tocos dos "seedlings" sao
transplantados para o campo como experimento de "seedlings" de polinização
controlada com o propósito de uma nova seleção e outros estudos na area de
genetica quantitativa .

-...
Quando o tamanho das progênies e pequena normalmente e aconselhável elo

nar todo os "seedlings". Em caso do número de progênies ser muito grande, e
aconselhável que se proceda a seleção. Na Estação Experimental PRANG BESAR ,
a primeira prioridade nesta fase e dada ao vigor. Entretanto, estudos recen
tes no RRIM mostram que vigor e negativamente correlacionado com produção
dos clones obtidos atraves dos ortetes.

2.5. Experimentos em Pequena Escala

Os "seedlings" selecionados sao clonados em seguida testados em experi.
mentos de pequena escala. No RRIM estes experimentos são normalmente estabe
lecidos no campo no delineamento de lattice simples com duas repetições e 8
plantas por parcela. Em cada bloco do experimento existe uma parcela do elo
ne testemunha, inclusive os paternais dos clones em observação.

Na Estação Experimental do RRIM (Kota Tinggi) possui um dos mais recen
tes experimentos em pequena escala, resultante das seleções realizadas no
programa de polinização controlada de 1974 e 1975, com um total de 400 elo
nes selecionados. O clone testemunha utilizado e o RRIM 600 e na bordadura
do experimento o clone RRIM 602. O plantio foi feito em saco de polietileno
e levados para o campo quando as plantas possuiam 3 a 4 lançamentos foliar.
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Os detalhes dos experimentos:

Ãrea - 20 ha
- junho 1980
- RRIM 600

RRIM 600

Data de plantio,
Bordadura
C10ne Testemunha
Espaçamento - aproximadamente 7m x 3m
Delineamento Experimental - "20 x 20 simples 1attice"

Família N9 de ortetes seleciona Estação de
dos e c10nadas po1inização

RRIM 600 x-PR 261 51 1974 (1~ estação).
(l~~ RRIM 600 x AVROS 2037 30 1974 estação)

RRIM 600 x PB 252 19 1974 (l~ estação)
RRIM 527 x PB 5/51 15 1974 (l~ estação)
RRIM 623 x PB 252 23 1974 (l~ estação)
PB 5/51 x RRIM 600 35 1974 (l~ estação)
RRIM 623 x PR 261 15 1974 (l~ estação)
RRIM 623 x AVROS 2037 6 1974 (l~ estação)
RRIM 614 x PB 5/51 13 1974 (l~ estação)
GT 1 x PB 260 41 1974 (1~ estação)
GT 1 x RRIM 717 14 1974 (1~ estação)
GT 1 x RRIM 614 38 1974 (1~ estação)
RRIM 527 x PB 255 1 1974 (l~ estação)
RRIM 717 x PR 261 6 1974 (l~ estação)
RRIM 717 x PB 252 7 1974 (l~ estação)
RRIM 703 x PB 252 4 1974 (l~ estação)
RRIM 717 x AVROS 2037 3 1974 (1~ estação)
RRIM 527 x PB 252 1 1974 (l~ estação)

5/51 623 45 1974 a -PB x RRIM (2. estaçao)
~~ 5/51 873 1974 a -~" xIAN 13 (2. estaçao)

Os clones paternais que fazem parte do experimento - RRIM 600, PR 261,sao:
AVROS 2037, PR 252, RRIM 527, PB 5/51, RRIM 623, RRIM 614, GT 1, PB 260, RRIM
717, PB 255, RRIM 703, IAN 873.
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Durante o período de crescimento dos clones do ensaio, sao tomados mensu
rações a partir do segundo ano, a 1,OOm do calo de enxertia. Quando mais de
50i. dos tratamentos do experimento alcançam mais de 45cm a 1,5 metros do calo
de enxertia, abre-se o painel de sangria no sistema S/2 d/2. A produção normal
mente e registrada uma vez por mês,utilizando os biscoitos apos serem postos
em local ventilado por cerca de 4 semanas. ° peso total de 12 meses e entao
dividido por 12 e o peso medio e então expresso em gramas/árvore/corte. Após
o segundo ano de sangria, os clones promissores são selecionados para experi
mentos em grande escala.

o RRIM leva em consideração as seguintes características ao selecionar um
- clone para experimento em grande escala:

1- Produção
2- Vigor
3- Forma de copa e arquitetura dos galhos
4- Espessura da casca virgem e renovada
5- Incidência de doenças
6- Incidência de "wind damage".

A pressão na seleção e grande no experimento em pequena escala, cujo p~
ríodo leva cerca de 11 anos, a partir da polinização.

Em alguns casos, clones altamente promissores neste experimento, sao
classificados na classe 111 B de recomendação de plantio comercial.

2.6. Experimentos de Clones em Grande Escala

Foi observado que este tipo de experimento e estabelecido em diferentes
regiões do país. No qual os tratamentos que fazem parte do mesmo, sao clones
promissores de outras instituições de pesquisa quer seja estrangeiro ou nacio
nal, juntamente com os clones selecionados no ensaio de pequena escala. Exis
tem cerca de 40 diferentes locais do país onde estes clones são estabelecidos.
O delineamento comumente usado e o bloco casualizado ou latice balanceado S1m
pLes, com 4 a 5 repetições (Figura 1). No experimento em grande escala, da
dos de produção e características secundárias são observadas em intervalos re
guIares. Nestes ensa10S a produção e expressa em kg/ha/ano onde os coágulos
de látex tipo biscoitos são levados em consideração. Estes ensaios normalmente
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levam cerca de 16 a 18 anos para que se completem.

Dependendo da performance dos clones no experimento, estes sao recomenda
dos para plantio em escala moderada ou grande escala, para o local onde os
clones estão sendo testados.

2.7. Parcela de Promoção

Foram observados estes tipos de experimentos em dois "estates" visitados.
No "geral este tipo de ensaio e semelhante aos experimentos em grande escala.
A diferença está no tipo de delineamento experimental que na maior parte des
tes possui duas repetições. Neste caso se os clones são observados, possuirem
potencial de produção, vigor, etc.,o RRIM recomenda para a classe 11 e classe
111. Uma grande vantagem deste tipo de experimento e que este uma vez estabele

, cido reduz o período de seleção de bons clones em cerca de 10 anos.~

2.8. Experimentos de progênies Resultantes de Polinizações Controlada

Após a seleção dos ortetes no viveiro de cruzamento onde e decaptado e
multiplicado para os experimentos de pequena escala e parcelas de promoção, as
famílias como um todo são utilizadas no estudo de Genetica Biometrica tais co
mo estimativa de variâncias geneticas, capacidade geral de combinação dos p~
ternais, depressão causada por endogamia, etc., os quais no genero Hevea e
consideradocQmo um evento recente. De acordo com o Dr. Tan Hong, o programa
de melhoramento do RRIM desde o principio foi principalmente voltado para a
produção de clones de alta produção na forma de sementes ou clones pelo metodo
tradicional de cruzamento. Segundo ele, este metodo era baseado na seleção dos
paternais de alto valor fenotípico cruzando-se em seguida, com bastante suces
so no melhoramento da seringueira. Entretanto, o progresso genetico desses ca
racteres fenotípicos tem-se mostrado lentos nas recentes fases de cruzamentos.
Baseado neste fato e que os melhoristas de seringueira começaram a dar ênfase
a Genética Biometrica no planejamento e execução de seus programas de cruzamen
to.

Assim, um grande numero de estudos na referida area no que diz respeito
ã vários aspectos está sendo conduzido utilizando-se dados de "seedlings" e
clones do programa de melhoramento do RRIM.
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No que diz respeito a "seedlings" foi visitado um experimento com 32 fa
mílias referentes ao programa de polinização de 1973 (2~ floração), e 1974
(l~ e 27 floração). Estão sendo utilizadas 5 repetições e delineamento de blo
cos casualizados, onde 36 e o número mínimo de plantas por parcela.

Vale a observação que, independente de experimento, os "seedlings" tam
bem selecionados, no que diz respeito a vigor e produção, são transplantados
do viveiro de cruzamento para o campo definitivo onde posteriormente (após al
guns anos de sangria) e feita uma nova seleção, comumente denominada segunda
seleção.

-2.9. Competição Internacional de Clones

Em dezembro de 1973, um acordo multilateral de clones foi concluído entre
.cinco institutos de pesquisa da seringueira, os quais são membros da Associa

tion of Natural Rubber producing Countries (ANRPC). Referente ao acordo, 23
clones foram permutados entre os institutos participantes. Esses clones e seus
respectivos paternais constam na Tabela 1.

o primeiro ensaio foi plantado em 1977 na estação experimental de Bang Po
Rubber, o qual está distanciada cerca de 500 km do Centro de Pesquisa da Bor
racha da Tailândia a uma elevação de 7 metros acima do nível do mar e com cer
ca de 4.175 de chuva anual. O segundo foi plantado na Estação Experimental de
Kanthuli Rubber Station na província de Surathani, em outubro de 1978.

Todos os 23 clones permutados estão incluídos no experimento na Malásia
Tailândia e Sri Lanka e Indonesia (Bogor e Madan). Dois clones testemunhas (GT
1 e RRIM 600) fazem parte do experimento. O delineamento utilizado na Malásia
foi o de "5 x 5 balanced lattice" com 4 repetições (Figura 2) instalados em 3
diferentes locais, enquanto que na Tailândia e Sri Lanka, o delineamento foi o
de blocos casualizados em 4 repetições. Para todos os paises a parcela cons~s
te de 60 plantas no espaçamento de 8m x 3m.

Na Tailândi~ o experimento foi instalado utilizando-se sementes do clone
TjLr 1 plantadas em local definitivo, enquanto que na Malásia e Sri Lanka, o
plüürio foi feito em saco de plástico.

A primeira mensuração da circunferência foi feita em setembro de 1979 na
T;:I';' "l":l:!diaquando as árvores tinham dois anos de idade e a segunda mensuraçao
foi feita em setembro de 1980. Resultados dessa mensuraçao mostrou que a media
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TABELA l-Relação de cLone s com respectivos paternais e origens que fazem parte da
Competição Internacional de C1ones. da Ma1ásia, Indonésia, Sri Lanka, Tai
1ândia.

C 1 o n e Paternais Origem

RRIM 701 44/553 x RRIM 501
RRIM 703 RRIM 600 x RRIM 500
RRIM 712 RRIM 605 x RRIM 71
RRIM 717 PB 49 x RRIM 603 RRI.
RRIM 722 RRIM 600 x TK 14 Malasia.
RRIM 725 Fx 25 111

~
RRIM 728 GT 1 x RRIM 623

BPM 1 AYROS 163 x AVROS 308
BPM 2 Tj ir x AVROS 352
BPM 22 TT 5 x AVROS 1734 BPP.
BPM 24 GT 1 x AVROS 1734 Medan
BPM 26 GT 1 x AVROS 1191

PR 302 Tjir 1 x PR 107
PR 305 Tjir 1 x BD 2 BPP.
PR 306 Tjir 1 x PR 107 Borgor
PR 307 Tjir 1 x PR 107
PR 309 Tj ir 1 x PR 107

RRIC 100 RRIC 52 x PB 86
RRIC 101 Ch 26 x RRIC 7 RRI,
RRIC 102 RRIC 52 x RRIC 7 Sri Lanka
RRIC 103 RRIC 52 x PB 86
RRIC no LCB l320 x RRIC 7

KRS 21 PB 86 x KRS l3 RRC,
Thailandia

CT 1 Clane Primaria BPP.
Borgor

RRIM 600 Tjir 1 x PB 86 RRI,
Ma Ias ia
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de circunferência dos clones é de 26.5cm com uma amplitude de 29,8cm para o
RRIC 110 e 2.9cm para o PR 306 e PR 309.

A média de crescimento da circunferência da todos os clones é de
centÍmetros, variando de 11,9cm para o RRIC 101 e 8,30cm para o PR 309.

10,2

2.IO.Experimentos de Ortetes Selecionados

A procura de árvores matrizes originárias de sementes clonais PBIG(Prang
Besar Isolated Garden) vem sendo efetuada pelo RRIM desde 1971. As pr1me1ras
seleções foram efetuadas nos plantios dos Estados de Negu, Sembilan e Selan
goro "A priori" como um processo de seleção, a produção mensal individual de
13.Q95 matrizes selecionadas de um total de 23 plantas foram registrados.Após
um ano de controle mensal, foram efetuadas seleções das melhores matrizes.CeE

~ ca de 510 árvores foram clonadas e colocadas em experimentos de pequena esca
Ia utilizando-se RRIM 600 e PR 255 como testemunha. Cerca de 157.das -arvores
selecionadas mostraram produção superiores a 200g de borracha seca por corte.

No critério de seleção, produção foi dado um peso de 55-70 pontos, en
quanto que características secundárias foi dado um peso máximo de 30 pontos.

A cada ano a seleção vem sendo continuada em diversos plantios do pais ,
sendo estabelecido em diferentes regiões. Recentemente o programa está volta
do para as seleções em plantios de sementes clonais originárias dos campos
PBIG/GG 4, PBIG/GG 5, PBIG/GG 6 onde cerca de 16.780 pés francos de alta pr~
dução de 36 plantios estão sendo registrados mensalmente.

Quanto ao delineamento, estes experimentos obedecem o de "lattice" S1m
pIes instalados em diferentes regiões da Malásia (Figura 2).

2.11.Poliploidização

2.11.1. Indução

Os dois métodos utilizados no RRIM para a indução da poliploidia em bro
taçoes novas de seringueira, consiste em:

a) Método de gota (drop method);

b) Método de cápsulas de agar (agar cápsula method)



Figura

•••••• -... 1.1 ••• " ••••• 1 __ o tl_ ••••• ,

lU •••••U_.hl.1

••• 1••• 1011 •••• '_ ••••, ••• , •••.••••••••••.•• 1•••

••_ •••• &1.0- ••• '. li' 0"'_. _ .U~

fI••••_. "_"1,.. •••.,.'.1.° .I.nll _. _ '.1__ .1
••••••• WU •••• ~ ••••••••••••

••• •• " ••.•••• 1011••••• 1 '- ••••••• (1_ •• li .1_ ••• ' •••.• ,_ ,I •••

::::.~:!:!'I.... : :: ::=: : : ::::: :: :::::
""•..•.•.•••_ •• n.ra. _. _ H.I •••••.•..... _ .....•- ...,.-.......•
Ja.u. •• •••• ,•.•.•• I_U •••• &..0._, (r,.-. •.••. I. n

•• _ •.••• ,1_ ••••• :-:'"::',.!~.~. 111•• Ir

~if."~~-~:::-·-.·_--.----.-.-:~:::::~~-J{ -'---,-:-:::..-:-·:::::::-:=-.:....-::·:::::.-rr ::.:~
1;-::

••. w: y "

f;-!;
J!i. ;:

r;""='.~;:.rr;,•••=~::;.,;J;,;;;•••:;:~;:.",rr •••=_::1,cr.;,,:o."':..:o,r ••.....-1c,-l::

'" •• ., G),":',.",,: •• - U I) :;

MIe ,_ ••••• MoI , ••. '" lU •••,C:r.; ~ li u,( '" ••.•• I.) - U ;i
ta J ':~,

••• ~ •••• lU _I ::.
" ,.'

0····,"

27,

o

., 11,..

2 Detalhe experimental do
de clones e experimento
no Estate Tampim Linggi

experimento competiçao internacional
de ortetes selecionados estabelecido
na Malasia.

_I ••• " •• ~ •..•



28.

Metodo de gota: metodo simples onde uma solução de 0,87. de colchicina
dissolvida em uma solução de Dimetil Sulfoxido (DMSO) e gotejada diã
riamente sobre a brotação nova da planta. Segundo Dr. Ong Seng Huat ,
um bom efeito foi conseguido quando o tratamento foi iniciado imedia
tamente após a intumescência da borbulha, por um período de duas sema
nas.

Metodo da cápsula de agar: neste caso, em vez de gotejamento, a col
chicina e aplicada na forma de cápsulas de agar. No metodo, a solu
ção de colchicina e misturada em 57. de solução de agar. Antes do agar
solidificar, esta e colocada em cápsulas de alumínio onde são guarda
das em refrigerador ate que sejam utilizadas.

Quando o entumescimento da borbulha do clone e observado, a cápsula
e colocada diretamente sobre a mesma, fazendo com que as bortações
cresçam diretamente sobre as cápsulas. A cápsula e fixada ã borbulha
com fita adesiva por poucas semanas, tempo que a borbulha estará com
pletamente desenvolvida.

2.11.2. Observações em clones poliploides

De acordo com Dr. Ong, observações feitas em relação ao material jovem
tratado foram as seguintes:

a) Crescimento inicial lento . Uma parada no crescimento persistiu por
uma a duas semanas, havendo em seguida um superbrotamento.

b) Rachadura no caule e exudação da lãtex nos brotos jovens.

c) Mixoploidia na folha.

d) Folhas espessas e de coloração verde escura.

Embora os clones poliploides estejam no primeiro ano de sangria, estes
nao vem correspondendo ã expectativa devido a ausência de características sa
tisfatórias no que diz respeito ã produção, quando comparada com o clone tes
temunha RRIM 600. Observações nestas árvores mostram os seguintes pontos ne
gativos:

1- Intumescência no caule dificultando a sangria;

2- Os galhos quebram-se facilmente;
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3- O caule "espoca" facilmente, causando exudação do latex;

4- Variação intraclonal bastante acentuada;,.
5- Muito suscetível a deficit hídrico.

Estudos anatômicos mostram que os clones poliploides geralmente aprese~
tam: - casca espessa;

estômatos maiores e
poucos estômatos por area.

Pesquisas citolõgicas, mostraram que a maior parte dos clones estudados
consiste de células diplõides (2n = 36) e células tetraplõides (4n = 72).

O projeto de poliploidia, encontra-se atualmente cancelado pelo RRIM. En
tretanto, devido ao interesse do Dr. Ong Seng Huat, pensa-se em trabalhar com

~ cultura de tecidos e enraizamento de estacas. O primeiro caso seria objetiva~
do a fixação do carater poliplõide e o segundo a obtenção de arvores sem a
interferência de porta enxertos diplõides que, hipoteticamente estaria cau
sando interferência na produção do latex do enxerto poliplõide.

3. Avaliação de Clones para Resistência a Doenças

De acordo com o Dr. Tan Ah Moy, sempre que possível a avaliação de clones
p~ra resistência a doenças, deve ser conduzida no campo. As principais vanta
f;:o:rlS dos testes de campo em relação à casa-de-vegatação e testes de laboratõ

a) Uma ma10r população pode ser estudada no campo;

rio -sao:

b) As plantas são testadas para resistência sob condições naturais.

Entretanto, testes de laboratórios e casa-de-vegetação tem grande valor no
programa de melhoramento genético, particularmente quando do material a ser
avaliado é pouco.

As doenças de folha o qual sao de importância na Malasia, são queda
de folha secundaria causada pelo ColtetotAichurngloeo~po~~d~ e O~dium
hevea. Estes dois fungos ocorrem de cada vez, isolados ou juntos afetando as
folhas tenras da planta após a senescência. Phy~ophthonasp.causa defoliação
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das folhas maduras durante o período de monçao em algumas regioes da Malãsia.
° cancro do painel causado pelo mesmo fungo, age sobre o painel de corte for
mando grandes crateras, tornando-se o corte difícil nas subseq~entes sangrias
do painel regenerado. "Pink disease" causado pelo CoJt.ÜcJ.um .óa.hnonic.ofoJt ata
ca a casca do caule e galhos causando morte da copa acima do ponto de infec
çao.

Presentemente na Estação Experimental de Sungai Buloh, a avaliação da
resistência ao C.gfoco.ópoJtioid~ estã sendo conduzida em viveiro pelo Dr.
Tan Moy. ° viveiro foi especialmente estabelecido para avaliar clones reS1S
tentes para a região sul da Malãsia onde a doença e mais severa ocorrendo o
ano todo.

Os clones a serem testados foram enxertados e plantados no viveiro no es
paçamento de 60m x 60m em parcelas casualizadas de 10 plantas com 3
ções. Foram utilizados 5 clones testemunhas de susceptibilidade,
tais como o RRIM 614, RRIM 623, AVROS 427, PB 5/63 e PB 86.

repeti
conhecida

Após 6 meses das plantas enxertadas são decaptadas a 1m de altura, a
fim de formar novos lançamentos foliares. Após 6 semanas, a intensidade da
doença e avaliada onde são escolhidos 5 galhos de cada parcela de mesma ida
ne para que sejam comparados. ° grau do ataque dos 5 folíolos de cada galho
?~~ avaliados por tabela, usando a escala de 0.6 para manchas e 0,5 para de
~,-,:(mação(Figura 3). Dessa forma, de cada folíolo, 11 e o escore mãximo para
tolíolo e 55 para galho. ° principal escore por galho por avaliação e a media

15 galhos das 3 parcelas. Portanto o principal escore da doença do clone e
a media de 3 a 5 avaliações. ° índice da doença causado pelo CofletotJtiehum e
obtido pela divisão da media do escore da doença do clone pela media dos 5
clones testemunhas. A susceptibilidade da doença e classificada em 6 grupos:
muito baixo (0,50); baixo (0,50-0,69); bom (0,70-0,80); muito bom (0,90-
1,09); alto (1,10-1,40) e muito alto (1,40).

3.2. Avaliação de Phy~ophthoJta de Painel

Por muito tempo a avaliação dessa doença era conduzida fazendo-se inocu
lação do painel de corte (20 plantas por clone) em experimentos de grande es
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cala localizado em áreas de maior incidência da doença. A desvantagem do meto
do e que só e possível sua condução durante a estação chuvosa e o sucesso da
inosulação depende muitodesseperíodo. O metodo desenvolvido em Sri Lanka fo..
ge à regra, consistindo da remoção da casca, em forma de disco, seguido pela
inoculação em'uma solução do Zoosporo, repondo a casca e amarrando-se com uma
fita de polietileno.

O tamanho da lesão e em seguida medida após um período de poucas sema
nas. Um clone resistente tem uma lesão restrita comparada com um clone susce
tÍvel.

A referida tecnica foi modificada pela Dra. Tan An Moy, consistindo na
remoçao da casca (disco de 5mm de diâmetro) e recolocando-o com um disco de
agar do mesmo tamanho, contendo esporangios do fungo cultivado em suco V-8. O
local de inoculação e vedado com vaselina e o tamanho da lesão e medido 5 se
manas depois da inoculação, retirando-se a casca. O comprimento e a largura
da lesão sao medidas podendo ser comparada com clones de susceptibilidade co
nhecida.

3.3. Avaliação de Phytophtho4a de folha

O metodo consiste em emergir cerca de 25 pecíolos de folha por clone em
uma suspensao de zoosporos, contendo 40.000 esporos/rol e incubar em 229C.Após
4 dias, a intensidade de infecção e feita pela mensuração da extensão da des
coloração, causada pelo fungo. Segundo Dr. Tan, mais de 300 clones tem sido
avaliados por esse metodo. Entretanto,_ dos resultados são de uso limitado de
vido a pouca confirmação do comportamento dos clones no campo.

3.4. Avaliação de M.i.CJÚc.yc.1u...6uf..e...i.

A avaliação da resistência para os diversos materiais, era ate entao fei
tos em viveiros de avaliação em Trinidade. O metodo de estabelecimento do V1

veiro e bastante semelhante ao da avaliação do CoLtetotnic.hum.As plantas a se
rem testadas, são plantadas em linhas de 12 árvores por clone, com duas rep~
tições casualizadas. As mesmas são constantemente decaptadas durante a esta
ção chuvosa, a fim de favorecer novos lançamentos. A avaliação de resistência
é então feita em 20 plantas possuidoras de folhas com 10 dias de idade, ao
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acaso, baseada na percentagem de folha infectada (Figura 4).

A esca~autilizada e a seguinte:

Escala 1 li.de i-nfecção

Escala 2 1- 5i. de infecção

Escala 3 6-l5i.de infecção

Escala 4 l6-30i.de infecção

Escala 5 30i. de infecção

4. Preparo e Utilização de Toco Alto Avançado

4.1. Preparo do viveiro

Com base na boa profundidade e textura, o solo escolhido para o viveiro,
deve ser arado e gradeado pelo menos duas vezes, espalhando antes da última
gradagem, uma mistura de 650kg de Fosfato de Rocha e 250kg de Calcaria DolotnÍ
tico por hectare.·

As plantas em saco de plástico com dois a três lançamentos, sao plant~
das em covas previamente abertas, obedecendo o espaçamento de 75cm x 75em.

4.2. Preparo dos tocos para o campo

Dois meses antes do transplante, os tocos altos sao classificados de
acordo com a circunferência, facilitando em parte a seleção propriamente di
ta. O processo utilizado no RRIM e 2,lOm de casca marrom e 10cm de
rência a 1,5m do solo.

curcunfe

Seis semanas antes do transplante ao lado da planta, é escavado onde um
cavador de lâmina e utilizado para cortar a raiz principal com um mínimo de
profundidade de 50em. Sessenta centímetros seria o tamanho ideal no caso de
ser possível. O buraco e reenchido com a terra retirada sem fazer compact~
ção. Após 4 semanas as copas das plantas são decaptadas a altura de 2,lOm do
nivel do solo e a extremidade tratada com parafina líquida. No tronco e fei
to uma pintura de cal virgem com adesivo (utilizada em pintura de casa). Os
tocos são removidos quando as gemas da extremidade da copa decaptada começam
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Ia entumescer. No caso do local de viveiro ser ideal, os tocos poderão ser re
tirados facilmente. Cuidado deve ser tomado no sentido de manter o sistema
radicular coberto com saco de aniagem umidecido longe do sol. As gemas da
e~tremidade não devem ser machucadas e os tocos altos quando carregados, de
vem ser mantidos em camadas protegidas pelos sacos umidecidos •

./

4.3. Transplante para local definitivo
?

Cova~ de 60 x 60cm de largura e 40cm de profundidade, devem ser feitas
antes do plantio. Uma pequena cavidade ê feita no centro da cova, o suficie~

~, te para fixação da raiz principal. O toco ê empurrado e fixado dentro da ca
vidade o qual é então colocado um pouco de terra compactando em seguida para
evitar bolsas de ar, fixando o toco. Um saco de polietileno sem o fundo, de
30cm de largura por 25cm de profundidade, cinco ou seis pedaços de um arame
devem ser utilizados como auxilio no enchimento da cova. O saco (sem fundo )
nas dimensões acima, ê colocado ao redor da metade superior da raiz princi
paI, incluindo a maior parte das raizes laterais. O saco ê enchido com o so
10 da camada superior contendo uma mistura de Fosfato de Rocha e Calcário
Dolomitico . Após o enchimento do saco, coloca-se cerca de I litro de água..
A parte externa do buraco não ê reenchido com terra por algumas semanas
"Mulching" é utilizado para cobrir a cova protegendo contra a seca. Um litro
a 1,5 litros a cada 4 dias ê ~ecessário em caso de se tratar de período se

- 11-. -co. Apos a segunda semana a frequenc1a da agua torna-se menos.

No geral a brotação ocorre na parte próxim~ ã ~ecapitação da copa. Quan
do as primeiras folhas são comp~etamente amadurecidas, a cova ê completada
com o restante do solo da parte externa misturada com fertilizantes, o saco
e removido. O "mulching" ê recolocado. O 'enchimento da parte externa da cova
e feito após 8 semanas do plantio.

5. Técnicas de Propagação Assexuada

"Seedlings" legítimos e ilegítimos, tem sido os principais materiais uti
lizados desde que a seringueira foi introduzida na Malásia. A propagaçao ve
getativa para produzir material clonal começou com a introdução da enxertia
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marrom atraves do Departamento de Agricultura em 1919, sendo parcialmente
substituída pela técnica da enxertia verde. Atualmente, a tecnica de enxer
tia verde no porta-enxerto de 5 a 6 meses de idade vem sendo o metodo ma1S
comumente utilizado na Malãsia. Recentemente essa tecnica tem sido utilizada
na enxertia de copa.

Os tópicos abaixo descrevem os diferentes metodos de enxertia na area ex
perimental do RRIM.

5.1. Enxertia de "seedlings" jovens

A idade dos "seedlings" para porta-enxerto utilizada e de 7 a 8 semanas
de idade plantados em sacos de polietileno.

O procedimento sobre o porta-enxerto e semelhante ao sistema convencio
nal que as borbulhas utilizadas devem ser menores e mais jovens do que aqu~
Ias utilizadas no referido sistema ~ a "j anela" ou "lingueta" que é feita p~
ra acomodar o escudo com a borbulha, ocupa quase metade da circunferência do
caule.

Três semanas após enxertia, as plantas sao decaptadas. Uma percentagem
de 957.de sucesso tem sido obtida pelo RRIM. No processo de decaptação pelo
menos 20cm de caule acima do enxerto deve ser deixado, sendo retirado imedi~
tamente após três semanas de enxertado. Para acelerar a brotação do enxerto
qualquer brotação que apareça no caule, deve ser imediatamente podado.

Para aumentar o estabelecimento e o sucesso da enxertia, o ,adubo foliar
WUZAL a 1% é pulverizado em intervalo de duas semanas sobre os brotos do en
xerto em desenvolvimento até que estes tornem-se completamente amadurecidos.
Com os 20em de caule e a aplicação do fertilizante foliar tem sido registr~
do um sucesso de mais de 95% em 4 semanas após a decaptação.

5.2. Enxertia por garfagem

A possibilidade do uso da enxertia por garfagem como uma forma de prop~
gação vegetativa, foi relatado por TEOR (1972)1. De acordo com Dr. Leong
Sook Kwai, o RRIM vem tentando simplificar o processo, objetivando um maior
sucesso na enxertia e tentando reduzir as perdas após a enxertia, a fim de

lTEOR, K.S. A Novel Method of Rubber Propagation. Proc.Rubb.Res.lnst. Ma
laysia Plrs' Conf. Kuala Lumpur, 1972, 59p.
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que o processo seja utilizado em larga escala. O metodo consiste no seguinte:

1- A porção apical a ser enxertada deve ser galhos semi-endurecidos. Estes dão me
lhor sucesso na enxertia.

2- Os porta-enxertos devem ser de 6 a 7 semanas de idade. O uso de porta-enxertos
mais envelhecidos combina com o uso de galhos maiores e semi-endurecidos.

3. Durante a enxertia, um corte vertical e feito no porta-enxerto decaptado para
C ber Q enxerto cuja extremidade deve ser em formato de cunha. Em seguida

_amarrado com fita de plástico transparente.

4. Os enxertos são colocados sobre sombra por um período de 4 semanas com recipi
ente de água nas proximidades, a fim de favorecer umidade atmosferica.

5.3. "Interstock"

De acordo com Dra. Cí.kBastiah Ahmad, o estudo de "INTERSTOCK" em serin
gue1ra e com o objetivo de influenciar no tamanho da árvore, frutificação e redu
ção de imcompatibilidade com clones e o porta-enxertos e outras características
do clone a ser explorado. Este sistema tem sido bastante utilizado em diversos
cultivos, provocando nanismo em macieiras, resistência de virus em pera, resistên
cia ã doenças em roseiras, etc.

No trabalho, foram utilizados sementes ilegítimas do clone Tjir 1 como
porta-enxertos, plantados em sacos de polietileno de tamanho 25 x 25cm. Após sete
meses estes foram enxertados na base, utilizando-se os clones RRIM 600, PR 255
PB 86, Hevea ~p~~eana e um clone de porte baixo, utilizando a tecnica de enxer
tia verde. Esses clones constituem os "INTERSTOCK" que foram utilizados.

Dez meses após os enxertos de base efetuados (interstock), foi realizada a
enxertia sobre "interstock" a altura de l5cm, utilizando-se os clones RRIM 600,PR
255 e PB 86 (Tabela 2).

As plantas em sacos de políetileno foram distanciadas no viveiro com o
espaçamento de 90 x 90cm, por um período de seis meses e em seguida levado ao
campo.

TABELA 2- Tratamentos utilizados no estudo de "interstock"

"Interstock" N9 de plantas por clone enxertado
Utilizado RRIM 600 PR 255 PB 86

RRIM 600 21 21 23
PR 255 10 13 17
PB 86 14 19 19
Clone de porte baixo 10 22 20
H. ~pJUL~ea.na. 16 19 18
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Foi observado que no prl.mel.roano o "interstok" de porte baixo resul
tou em plantas mais baixas quando comparado com o "interstock" de Hevea bJta.
l:JUÁ..en6,u. "Interstock" de Hevea l:JpJtuc.eanamostraram plantas menores do que
os "interstock" de RRIM 600, PR 255 e PB 86.

Os diâmetros dos clones foram também afetados pelos "interstock" segu.E
do Dra. Bastiah. Clones enxertados possuindo "interstock" de RRIM 600, PR
255 e PB 86 não variaram, sendo entretanto melhores do que quando combina
dos com o clone de porte baixo, e a Hevea l:JpJtuc.eana.

Hevea ~pJtuc.eana mostrou mais efeito depressivo no crescimento do elo
ne .

Diâmetro de "interstock" de H.~pltU.c.eana e clone anao, foi menor do que
os outros clones usados como "interstock".

De acordo com Dra. Bastiah, o experimento está mostrando indicação que
o crescimento do clone pode ser modificado pelo "interstock" utilizado. Se
gundo a pesquisadora, baseado em experiências obtidas dos estudos de inte
raçao de clone copa x clone painel foi observado que produção e outras pr~
priedades podem tambem serem influenciadas pelo "interstock".

5.4. Enraizamento de estacas

O enraizamento de estacas, envolve o processo de borrifação ou pulveri
zaçao constante de água. As estacas são constituídas da porção terminal do
galho com folhas completamente amadurecidas com o broto terminal adormecllb.
De acordo com Dr. Leong, as condições físicas das folhas das estacas é
muito importante para um sucesso no enraizamento. Se constituídas de folhas
novas, as estacas nao poderão receber borrifação contínua de água e se ama
durecidas demasiadamente. o broto terminal já desenvolvido, será danifica
do.

No processo, a porçao apical dos galhos dos clones sao cortados nas di
mensões de 33 a 35cm de comprimento. A parte terminal do galho deve ser mer
gulhada rapidamente em fungicida em pô, a fim de prevenir contra a ação de
fungos que porventura causem o apodrecimento da extremidade. Em seguida os
galhos sao colocados em canteiros de areia sob a ação de uma borrifação con
tínua, puT um período de 8 semanas, que sob a ação da luz solar os galhos
enraizados ficam consistentes e aptos para transporte.
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Segundo a Dra. Leong, haste enraizada poderá ser utilizada no plantio
direto do clone no campo, ou ser utilizado como porta-enxerto clonais, evi
tando desta forma, problemas de imcpmpatibilidade, q~ando se utiliza porta
-enxertos de origem desconhecida. Segundo a pesquisadora, haste enraizada
ate então nao tem sido recomendado para plantio comercial, devido a instabi
lidade do sistema radicular pela ausência da raiz principal. Ate então várias
tentativas de indução, tem sido realizadas, destacando-se o metodo da poda
das raizes que de certa forma não e econômico no plantio comercial.

6. Experimentos de Dupla Enxertia (Copa)

6.1. Preparo do material

As sementes germinadas sao plantadas em viveiros obedecendo o espaçame~
to de O,9Om x O,9Om. Após a enxertia da base (painel), deixa-se os enxertos
desenvolverem-se ate cerca de 3 a 3,6m onde são submetidos a enxertia de co
pa, processando-se a enxertia verde a altura de 2,4m do clone a ser utilizado
como copa. Três a quatro semanas após a enxertia da copa, o lançamento termi
nal e então decaptado favorecendo o desenvoLvimento do enxerto propriamente
dito. No transplante efetua-se a poda das raizes laterais das plantas proce
dendo-se da mesma mane1ra que utilizada em toco alto avançado. Após dois me
ses os caules das plantas sao pintados com cal virgem hidratado e uma semana
após transplantada para o campo.

6.2. Metodologia experimental de avaliação

A circunferência e normalmente tomada a 1m do calo deenxertia
o periodo de imaturidade e a abertura do painel normalmente e feita
45,5cm de circunferência a 1,5cm do solo.

durante
com

A produção e medida pelo peso dos biscoitos obtidos atraves das tigelas
de látex. Os biscoitos são secos em ar corrente por 3 semanas e pesados em s~
guida. A coagula~ão normalmente e feita para todos os cortes ou para dois cor
tes ao mes.

Amostras do látex e normalmente coletada a cada dois anos para determin~
çao do DRC e conteúdo de nutrientes. As amostras são analisadas segundo a me
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todologia determinada pelo RRIM (1971)1. são tambem determinados conteúdos de
sólidos totais, conte~do de borracha seca, número de ácidos voláteis, quanti
dade de hidrôxido de potássio úKOH) e tempo de estabilidade mecânica. Viscosi
dade mooney e índice de tamponamento.

6.3. Resultados alcançados

De acordo com Dr. Leong Wing, resultados até entao alcançados, mostram
que geralmente existe atrazo no crescimento após a enxertia de copa nos pr~
meiros dois a três anos. Entretanto, dependendo de clones copa-painel o
atrazo pode persistir ou desaparecer.

No geral as combinações copa-painel que envolvem clones painel vigoroso
sao retardadas quando são utilizados copa de GT 1, RRIM 612, PR 107 ou Ch 30.
O clone RRIM 600 com copa de GT 1 ou RRIM 612 e Ch 30 dão circunferência com
paraveis a testemunha.

Dentre as varias combinações, o qual sao superiores ao RRIM 600 (teste
munha) foram RRIM 703/GT 1, PB206/GT 1, PB 233/GT 1, PB 232/GT 1, TR 3702/ GT
1, TR 3702/PB 49, TR 3702/AVROS 1279, CL 26/AVROS 1279, PR 261/PB 49 e RRIM
700JAVROS 1279.

Geralmente, enxerto de copa tem pouco aumento de circunferência durante
os primeiros dois anos, logo após a decaptação,do que a testemunha. Nos anos

"subsequentes sua circunferência aumenta sendo muitas vezes melhores do que o
controle.

Comparação entre as produções dos clones enxertados na copa e o controle
mostram que a produção dos clones enxertados na copa, pode ser menor, seme
lhante ou mais do que a testemunha, dependendo da combinação copa x painel
Em geral, a copa que desenvolve baixo vigor do clone painel, resulta em po~
ca produção.

As propriedades do latex e da borracha, geralmente sao influenciadas p~
Ia combinação copa x painel.

A copa tambem influencia nos aneis de vasos laticíferos e espessura de
casca do painel.

lRUBBER RESEARCH INSTITUTE OF MALAYSIA. Manual of Laboratory Methods of
Testing Hevea Latex. p.78. Kuala Lumpur. Rub.Res.Inst. of Malaysia, 77.



41.

Embora vários estudos tenham sido conduzidos para a compreensao dos
efeitos da copa sobre o tronco, segundo Dr. Leong, mais experimentos sao
necessários apra obter um completo entendimento da importância relativa de
cada componente dos três enxertos (porta-enxerto x painel x copa).

Ate que tal informação não seja obtida o RRIM continuará a
enxertia de ~~~& em escala moderada.

recomendar

-7. Induç~o de Poda

Segundo Dr. Leong, observações realizadas com a seringueira, mostram que
a abertura de copa natural pode ser melhorada pela presença de galhos na paE
te inferior do caule da árvore, proporcionando desta forma um melhor creSC1
mento, devido a uma maior área foliar originado dos galhos induzidos.

Baseado nestas observações e que o RRIM vem conduzindo estudos no sentido
de modificar hábitos da poda utilizando-se de várias técnicas e indução de
esgalhamento. Resultados já obtidos mostram que uma poda demorada proporcio
na a árvore, um melhor sistema deesgalhamento (copa), reduz a altura das
árvores, aumentando a circunferência, a produção de matéria sêca e a densi
dade da copa.

Para o Dr. Leong, existem ainda muitos fatores concernentes ao efeito de
poda na seringueira que precisam ser pesquisado. Entretanto, os resultados ob
tidos até então sao bastantes interessantes e seguros para recomendar aos
produtores.

7.1. Recomendações

As recomendações práticas para a indução de poda sao as seguintes:

1) A poda tardia dos galhos na parte inferior do caule resulta em
uma maior uniformidade de galhos na copa;

2) A probabilidade de esgalham~nto na copa aumentou com galhos ocor
rendo na parte inferior da copa;

3) Mais tardia a poda, melhores serao os galhos e suas folhas contri
buirão para o crescimento da planta. Entretanto, a poda muito taE
dia resulta em defeito do futuro painel de corte. E importante
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"que o defeito do painel seja recuperado antes do início da san
gr1a. Estudos anatômicos da casca tem mostrado que defeitos con

" -sequentes dos galhos no tronco com idade de seis meses sao recup~
rados após o cinco anos. Dessa forma e recomendado um balanço de
retardamento da poda para crescimento da planta e o tempo recup~
ração dos defeitos causados pelo atraso da poda o qual deverá
existir;

4) A posição do tronco no nível do futuro painel de sangria, terá o
tempo mais curto entre a poda do galho e a sangria. O tempo sera
maior naturalmente com maior distância abaixo do painel de san
gria. Assim, galhos ao nível mais baixo, podem ser deixados por
mais tempo, já que as intumescências terao um período mais lon
go para recuperar antes da sangria;

5) Galhos abaixo da altura desejada, deverão ser removidos gradua~
mente. A remoção de todos os galhos de uma única vez, resulta em
grande choque para a planta;

6) Algumas árvores não esgalham na altura desejada e a percentagem
de esgalhamento e dependente do clone. A indução pelo metodo "dou
ble-blade ring cut" não e bom quando as condições da casca ao ní
vel de indução nao se encontra com casca marrom. O metodo atraves
do dobramento das folhas cobrindo a gema apical, pode induzir es
galhamento. Indução de galhos poderia ser conduzido o ma1S cedo
possível em clones que normalmente não esgalham. Experiências
tem mostrado que os galhos mais baixos não deveriam ser podados
ate que os galhos induzidos tenham alcançado dois fluxos de fo
lhas amadurecidas. Poda precoce causa choque e retardamento para
o desenvolvimento da indução de galhos. Indução de e.sgalhamento ,
na altura desejada poderá ser conduzido tão cedo quanto possível.
Qualquer falha pode então ser seguida pelo metodo "double blade
ring cult".

7.2. Procedimento para poda tardia e indução de copa

Estágio 1- Remova galhos do porta-enxerto.

Estágio 2- Poda corretiva n9 1: pode os galhos na faixa de 30cm de altu
tura. Galhos devem ser podados quando eles possuem de dois a



três lançamentos foliares, mostrando tendência de dominância so
bre o galho líder. O não processamento da poda causará a formação
de bifurcação em local não adequado.

Estágio 3- Indução de copa. Quando a maioria das árvores tiverem alcançado
de 2-2,4m a indução de copa poderia ser conduzida pelo metodo de
dobramento das folhas em plantas com nenhum galho a altura de
1,8-2,Om. Correção de poda n9 2: forme um galho líder na copa em
formação e remova os galhos se outros melhores ocorrerem.

Estágio 4- Poda progressiva n9 1: Quando a maioria das plantas tem galhos na
altura de 1,3-l,7m com 3 a 4 lançamentos foliares, a poda deve
ser conduzida em todas as árv.ores removendo todos os galhos nesse
nivelo Poda corretiva n9 3: retire todos os galhos abaixo de 1,3m
tendo o diâmetro alcançado metade do diâmetro do caule.

r
Estágio 5- Poda progressiva n9 2: remove os galhos nascidos de 0,9 a 1,3

quando estes alcançam de 6 a 8 lançamentos foliares.

Indução de copa: se a percentagem das árvores esgalhando em 1,8
a 2,0 e baixa, induza o esgalhamento utilizando o "double ring
cut".

Estágio 6- Poda progressiva n9 3: remove todos os galhos abaixo 1,7 metros.
Esse estágio e normalmente conduzido em dois anos após o trata
mento.

Estâgio"7- Poda final: remove novos galhos 1,7 metros.

43.



44.

"ESTATES" VISITADOS--------------------

1. prang Besar "Estate"

1.1. Cruzamento e seleção

Na Mal~sia, o "estate" prang Besar, e uma das poucas plantações que se
d~dica a área de pesquisa do Melhoramento Genetico da Seringueira. O traba
lho de melhoramento, seleção e avaliação da plantação de Prang Besar foi
inicidado em 1921. Embora grande progresso tem conseguido esta continua a
dar ênfase na produção de clones superiores para ambientes específicos.

Ate o final de 1980 a escala de operações consistia do seguinte:

.progênie de po1inização controlada

.Clones em exp. de pequena escala

.Clones em exp. de grande escala

n9 de progênies/c1ones avaliado
670

7685
355

f interessante ressaltar que seleção nos viveiros de cruzamentos não
é utilizado testes precoces de produção. Nesta etapa o vigor é considerado
prioridade na seleção. f utilizado 8 plantas por parcela com 8 repetições

-no experimento em pequena escala e para experimentos em grande escala e
utilizada 25 plantas por p~rcela em 5 repetiçoes.

Os objetivos dos cruzamentos são direcionados para a obtenção de elo
nes com as seguintes características.

Alta produção estável sob um sistema econômico de sangria, in
cluíndo boa resposta ã estimulação com baixa redução de produção
durante o período de senescencia.

Alto vigor durante o período de imaturidade objetivando a redução
do período improdutivo.

Resistência a doenças especialmente doenças de folhas, de
tância econômica.

Resistência ao "wind damage".
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- Adaptação a um grande nÚmero de ambientes.

- Variação limitada no crescimento e produção.

Casca virgem °erenovada de Doa qualidade.

- Látex e borracha de boa qualidade.

Os procedimentos adotados no ciclo de seleção da plantação Prang Besar
e os estágios no qual o clone ê liberado para o plantio comercial consta na
f~el1r,a5.

1.2. Sementes Clonais

Sementes de seringueira sao necessárias para dois objetivos:

1) Para estabelecimento de seringais utilizando a semente direta no
campo, sem a interferência da enxertia.

2) Para o estabelecimento de viveiros para o uso da e~ertia de cIo
nes a ser plantados. Neste caso as sementes para viveiro sao
normalmente obtidas indistintamente de seringais.

As sementes para o estabelecimento do plantio direto dos "seedlings" no
campo sao em geral obtidas de um local comumente chamado pomar de semente
ou jardim de semente, propriamente estabelecido e mantido para a produção
de alta qualidade. Com esse objetivo·ê que o "estate" Prang Besar possu~
atualmente nove desses pomares comumente denominado PBIG/GG (Prang Besar
Isolated Garden - Gough Garen).

A.escolha dos clones para estabelecimento de pomar de sementes e ba
seada na capacidade geral de combinação destes. A epoca de florescimento e
também levada em consideração para assegurar om florescimento simultâneo e
um máximo de polinização entre os clones do pomar. O "estate" Prang Besar
utiliza de 4 a 6 clones em cada pomar. Entretanto, ê recomendado que ma~or
número de clones seja plantado inicialmente baseado no fato de que alguns
desses clones poderão ser removidos em futuro, prevendo uma incompatibilid~
de floral antes que o pomar de sementes comece a prôduzir, após o 49 ano de
estabelecimento.

O "stand" inicial dos clones no pomar, chega a possuir cerca de 445
árvores por hectare. Baseado no fato de que a produção de semente ê negati
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TABELA 3 - Produção comparativa de sementes c10nais dos campos de produção de sementes P.B.I.G./GG. 1. 2. 3. 4.
5 e 6 em relação a produção dos c1ones: RRIM 600. PB 217 PB 235.

PBIG/GG. 1 PBIG/GG.2 PBIG/GG 4,5e6 RRIM 600 PB 217 PB 235ANO DE

SANGRIA
PROD. lha!ano PROD .lha!ano PROD .lha!ano PROD. lha!ano PROD. TllaTano-n---PROD.Iha/ano

(kg ) (kg ) (kg) (kg ) (kg) (kg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

683
1040
1301
1458
1470
1342
1360
1523
1557
1589
1839
1924
1936
1988
2088
2008
1689
1886

705
1077
1369
1495
1500
1513
1541
1561
1568
1542
1919
1699

603
1060
1435
1473

723
1173
1553
1855
1961
2185
2130
1938
1957
2201

6l.3
1084
1656
1972
1924
1949
2095
2650

128
198

OBS: 1~ - Sementes c10nais originárias dos campos PBIG/GG.1,2,3,4,5 e 6 foram sangradas no sistema S3/5, 2d/7 en
quanto que os c10nes RRIM 600, PB 217 e PB 235 foram sangrados no sistema S/2 e 3d/7.

2~ - Para efeito de comparação dos pés francos de sementes c10nais com c10nes é interessante enfatizar que
os pés francos de sementes c10nais são geralmente encontrados em áreas de solo pobre, cujo solos são
considerados não serem propicios para os c10nes recomendados.

e-
-.J
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vamente corre1acionada com a densidade da árvore, e que os primeiros IBIG's
possuem cerca de 150 árvores por hectare. No geral estes pomares sao 10ca1i
zados em terrenos planos, distanciados de áreas de plantios comerciais, a
fim de evitar contaminação por pólen estrangeiro.

Devido as sementes de seringueira possuirem um período muito pequeno
de viabilidade, estas são co1etadas diariamente ou em dias alternados. Se
gundo dados do Prang Besar, a viabilidade das sementes declina sensive1men
te após dois dias exposto ao sol, de acordo com os dados abaixo:

Período exposto o 1 2 3 4 5

7.de germinaçao 97 95 68 9 1 o
...

Devido as sementes serem obtidas somente em dois períodos por ano, o
"stand" Prang Besar armazena as sementes em geladeiras ã teIJI.peraturade 7 a
109C. Um outro fato levado em consideração e que as sementes de baixa qua1i

dade não deve ser misturada com as boas sementes no processo de armazenamen
to devido estas causarem rápida deteriorização nas sementes recem co1etadas.

Para efeito de comparação a Tabela 3 mostra o potencial de produção
das sementes c10nais, campos de produção de sementes PBIG/GG 1, 2, 3, 4, 5
e 6, em relação aos c10nes RRIM 600, PB 217 e PB 235, plantados na Ma1ásia.

2. padang Meiha Estate

Local - Padad Serai, Kedah

a) Objetivo - Visita a Competição Internacional de C10nes "Exchange C10nes
Tria1" ensaios de produção e ensaio de competição da serie
RRIM 800.

b) Detalhes do experimento - O experimento e constituído de 5 c10nes do Sri
Lanka, 5 c10nes da Tai1ândia, 5 c10nes da Indonesia e 5 c10
nes da Ma1ásia, instalados em 1974.

Delineamento: 1átice simples com 4 repetições.

Tamanho da parcela: 6 filas de 10 plantas (60 plantas)
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c} Mensuração - Anualmente estao sendo tornadosdados de circunferência a
1,50cm do calo de enxertia, espessura de casca. A produção
esta sendo controlada na forma de biscoito uma pesagem ao
mes. A media anual sera feita baseada na media de 12 pes~
das mensais.

OBS: Dentre os clones no ensaio vem se destacando no momento o BPM 1, BPM
3, PR 305, RRIC 102. O RRIC 103 e o peor de todos devido a "alta su
"ceptibilidade ã doenças de folhas.

- Ensaio de promoção

a) Detalhe da parcela - Parcelas de 180 arvores sem repetição. (As
do centro serão mensuradas).

plantas

Total de clones: 19 instalados em 1975.

- Atualmente encontra-se em fase de abertura do pai

nel.

b) Mensuração - Semelhantes aos demais.

Ensaio de competição de clones da serie RRIM 700

a) Detalhes do experimento - Delineamento: 4 x 4 latice simples.

- Data de instalação: 1970

- Tratamentos: O experimento e constituído
16 clones da serie RRIM 700 e 6 clones da
rie PB. O clone RRIM 600 e a testemunha.

de
~se

b) Observações: O clone RRIM 729, vem se destacando como possuidor de
produção e vLgor. O RRIM 728 e RRIM 729 por estarem se
tacando em ambas as partes (vigor e produção), foram
cluídos na classe A de recomendação em pequena escala.

boa
des

in
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3. Sungei Chinoh Estate

a} Local - Selangor

b} Objetivo - Visita ao ensaio de clones da serie RRIM 700 da última seleção.

c) Dados sobre o "estate" - O "estate" possui cerca de 1.200 hectares de se
ringueira plantadas, distribuídos em 51 diferen
tes clones. A produção media por hectare gira em
torno de 1.400 kg/ha por ano. Os clones plantados
recentemente foram o PR 261, PB 310 e PB 311 com
cerca de 40 hectares para cada.

d) Detalhe do experimento - Delineamento: 4 x 4 "Balanced Lattice".

- Espaçamento : 7m x 3m

- Tamanho da parcela: 7 filas de 8 plantas

- Total de parcelas: 95 (80 + 15 obs.)

- Área total: 33.25 acres

- Data de plantio: Abril 1930

- Clones tratamentos: RRIM (726, 727, 728, 729
730, 731, 732, 733), PB (230, 235, 232, 280, 281,
28/59) Nab 17 e RRIM 600 (Testemunha).

OBS: Foram adicionados ao experimento cerca de 15 clones como parcelas de
observação.

4. Bertam Estate

a) Local - Estado de Mallaca

b) Objetivo - Visitar ensaio de competição de clones da série RRIM 800 (se
gunda seleção).

c) Dados sobre o "estate" - O ",estate" está dividido em 4 divisões. Cada dí.v í

são possui uma media de 650 hectares de seringueiras plantadas
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com um total de 2.720ha. Cerca de aproximadamente 20 diferen
tes clones são atualmente plantados. Esses clones sao escolhi
dos de acordo com as recomendações para a região. A regiao
nao apresenta nenhum problema de doenças a não ser seca
favorecendo o "stress" hídrico na maior parte dos clones pIa.!!
tados. A produção m~dla por hectare das seringueiras adultas
está em torno de 1.400 kg/ha/ano.

c) Detalhe do experimento - Delineamento 3 x 3 "Ballanced Lattice"
em 4 repetições.

- Espaçamento 70 x 40m aproximadamente.

- Tamanho das parcelas: 64 plantas

- Número de parcelas 58

- Área total 12,2 hectares

- Data de instalação junho de 1977

- Clones tratamentos RRIM (805, 806, 807, 808,
809, 810) PB (324, 330) e
RRIM 600 (testemunha).

OBS: Anexo ao experimento foram implantados parcelas de promoçoes, utilizan
do-se cerca de 13 clones que estão em observação. Ambos sem repetição.

5. Atherthon Estate

a) Local - Estado de Negri Sembilan.

b) Objetivo da visita - Instalação de experimento da pr1me1ra seleção de
clones da s~rie RRIM 900.

c) Dados sobre o "estate" - O "estate" possui 3 divisões. A area total e de
2.400ha.

As plantações sao constituídas de 29 diferentes cIo
nes. ~ considerado como melhor clone para a regiao,
o RRIM 600. Entretanto, o grave problema e o
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"wind damage". Doença de folhas nao e problema na
região; entretanto, já o "Brown bast" tem causado
prejuízos na região. O clone RRIM 527 tem sido dos
29 clones plantados o mais suscet Iv eI destes.

Um grave problema encontrado na região, é a caren
cia de seringueiros. Tentando solucionar o probl~
ma, tem sido usado o ETHREL no sistema S/2 d/3. Mi
cro X e Punctura está sendo utilizado somente na
base experimental. O estate possui cerca de 700
empregados. Com 80% da área total de seringueira em
sangria, o estate vem produzindo uma base de 2.000
kg/ha. O salário do seringueiro é de cerca de
M$6.00 por dia. Dentre os clones que vem se desta
cando em produção na região é o PB 260, 235 e 280.

d) Detalhes do experimento - Delineamento: 5 x 5 "Balanced Lattice" com 4
repetições.

e) Detalhes do experimento - Espaçamento : 7 x 3m

- Tamanho da parcela: 60 plantas

Tratamento 13 c10nes da série RRIM 900 - pri
meira seleção.

- Área total 15 hectares.

ORS: A instalação do experimento está prevista para outubro de 1981. As
plantas encontram-se em sacos de polieti1eno, onde estão sendo feitas
2 seleções baseadas no enxerto e no porta-enxerto.

6. Bradwall Estate

~) Local - Negri (Simbilon)

~) Objetivo da visita - Observar comportamento e parcelas de promoçao dos
clones da serie RRIM 800.
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c) Dados sobre o "estate" - O "estate" possui cerca de 1.400 hectares de
seringueira. O melhor clone considerado na re
giao é o PR 107 no que diz respeito ã produção.
OidLum é a principal doença das folhas que oco~
re na região. O estate possui uma única divisão
com cerca de 370 empregados. Dentre os 20 .clo
nes plantados na região, o PB 260 é o que apr~
senta maior produção e o mais vigoroso. Desta
cam-se também o RRIM 600 e o PB 252. A produção
media por hectare é de l005/kg/ha/ano.

- d) Detalhes do experimento Delineamento 3 x 4 retangular lattice.

- Espaçamento 18' x 18'

- Tamanho da parcela: 8 filas de 8 plantas
plantas).

(64

- N9 de parcelas : 48 + 26 parcela de prom~
ção + 1 parcela.

Ãrea total 14 hectares

- Data de instalação: 1973

- Tratamentos RRIM (801, 802, 803, 804
805, 806) IAN 873, PB (254
274, 290, 294) e RRIM 600 como
testemunha.

O ensa~o de promoçao está instalado em anexo, com cerca de 26 clones
de parcela única (sem repetição).

OBS: O melhor clone do ensaio vem sendo o RRIM 800, vindo em seguida o
RRIM 803 e RRIM 804 em vigor e produção. O clone PB 274, vem aprese~
tando uma alta produção.

1. Tampin Luggi Estate

ai Local Negri Simbilan
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b) Objetivo - Observar comportamento dos clones dos experimentos Competi
ção Internacional de Clones e experimentos de ortetes.

c) Dados sobre o "estate" - O estate possui 5 divisões com um total de
2.100 hectares, sendo 1.500 de seringueiras em corte e 375
de seringueiras jovens. Um total de 20 clones sao plant~
dos na região. Entre estes os que mais se destacam em pr~
dução e o RRIM 600, RRIM 605, PR 107, RRIM 623 e o RRIM
707. A produção media e de 1.255 kg/ha/ano. O~dium tem si
do a doença de folha mais severa na regiao. "Wind damage "
e problema serio na região onde o clone PR 107 foi o mais
devastado em 1977. Problema de carência de operários tem
sido grave. Devido a este fator está sendo utilizado em
alguns "stands" o sistema 8/2 d/4 com aplicação de ETHREL
a 1% (2 cortes por semana).

d) Detalhes do experimento - Delineamento

- Espaçamento

5 x 2 "Balanced 'Lattice"
com 4 repetições.

20' X 30'

- Tamanho da aprcela: 6 filas de 10 plantas.

- Número de parcelas: Competição Internacio
nal de Clones - 25 clones
x 4 repetições = 100 parc~
Ias.
Experimento de ortetes - 13
clones x 2 repetições = 26
parcelas.
Parcela de observação - 12
clones x 2 repetições 24
parcelas - Total = 150 pa~
celas.

e) Detalhes do experimento - Ãrea total

Data de plantio

21,73 hectares

setembro de 1979

Tratamento do experimento de Competição de
Clones - RRIM (701,703,712,717,722
725, 728); BPM (1, 3, 22, 24, 26); PB (302,
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- 305, 306,307. 309); RRIC (100. 101. 102. 103
110); KRS 21; RRIM 600 e CT 1.

- Clones ortetes - 13

- Parcela de observação - BPM (9, 21, 25) IAN (717,
873, 2829, 2903), Fx 3899, GX (2099. 20900
20908, 20909).

8. Pendang Tungal Estate

al Objetivo da visita - Visitar experbnento de competição de clones da se
rie RRIM 800 e serie RRIM e experimento de orte
tes.

b) Detalhes do experimento - Experimento com dois anos de idade é consti
tuído de 18 tratamentos (12 da série RRIM 800, 5
PB e RRIM 600 como testemunha). O delineamento e o
de blocos ao acaso com 5 repetições utilizando 60
plantas por parcela.

c) Mensurações - Anualmente são tomados dados de circunferência, a
1,50m do calo de enxertia, espessura de casca e re
novação quando estiver em sangria. A produção está
em forma de biscoito uma vez por mes, e a media de
produção anual, será feita baseada na media de 12
pesadas mensais.

d) Local Sg. Patani Kedah.

e) Experimentos de ortetes- Experimento constituído de 11 clones seleciona
cos de vários plantios originados de sementes co
merciais de alta qualidade, produzidas em "seed
gerdens" denominadas PBIC/CC 1 e PBIC/CC 2. As
melhores árvores em produção e vigor sao seleciona
das, clonadas e colocadas em competição. Devido a
carência de material suficiente para a instalação
do experimento, este é constituído de 11 parcelas.
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9. Ran Chin Rin - Estate

a} Objetivo da visita Observar experimento de enxertia de copa.

b) Melhores clobes Produção PR 261
PB 28/59

- Vigor - RRIM 703

c) Área total - 666 ha onde 25% sao enxertados na copa.

d) Local Tg. Malim, Perak

10. Sungai Raya - Estate

....a) Objetivo da visita - Ver o processamento do "fogging" contra Phy.:toph-tho
~ -

!ta. oooiuos a.;

b} Local Langkawi (Kedar)

c} Melhores clones RRIM 600, porém, muito suscetível e P.bo:tJz.yo.6a., ra
zão pelo qual não é recomendado.na região.

d) Área total

OBS: Nesta regiao, a seringueira apresenta uma única senescencia anual.

11. Paya Kamunting - Estate

al Objetivo da visita - Visitar experimento de clones visando controle em
"fogging" contra Phy.:toph-thoJta..

b) Local - Jitia, Kedah

c) Melhores clones

OES: A área experimental possui termohigrografo e orvalhômetro. Os dados
são enviados mensalmente para o setor de fitopatologia do RRIM em
~uala Lumpur, a fim de se processar a aplicação do "fogging".
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12. Sungai Raya - Estate

a) Objetivo da visita - Visitar experimento de controle de
por "fogging".

Phy:toph:tholul

b) Local Pulau Langkawi (Kedah)

c) Tratamentos Captafol, oxiclorito de cobre, cobre +

misturado com óleo diesel.
mancozeb

Fogging using LECO 120 B.

d) Ãrea total

OBS: A área experimental possui uma pequena estaçao meteriológica com ter
mohigrografo e orvalhômetro.

"JI -O estate sofre a açao dos ventos do Sudeste.

1. Generalidades

O Centro de Pesquisa da Borracha da Tailândia (RRCT), foi fundado pelo re~
nado da Tailândia em 1965 com a assistência do Projeto de Desenvolvimento da
Borracha da FAO/UNDP. O mesmo está localizado em Hat Yai ao sul do país e
tem como objetivo a condução de pesquisas tecnológicas, possuindo um serviço
de extensao que se encarrega de introduzir novos sistemas dos produtores.

Entre vários departamentos existentes, o Departamento de Seleção e Cruza
mentos da Divisão de Agronomia ê responsável pelos testes de seleção e reco
mendação de clones para plantio. Atualmente, existem 22 experimentos incluín
do dois destes de Competição Internacional de Clones e vários experimentos de
Competição de Clones nas 17 províncias do sul onde se cultiva a seringueira.

É interessante ressaltar que como no RRIM todos esses experimentos estao
submetidos a duas modalidades bãsicas de estrutura experimental: a que denomi
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nam experimento em pequena escala onde as plantas selecionadas pelo Teste de
Cramer são postas em campo um mínimo de duas repetições, ficando no caso, ca
da clone representado por 12 plantas, 6 em cada repetição. Não há bordadura
separando os clones e a produção e acumulada por clone repetição. Após o se
gundo ano de sangriam os melhores clones são selecionados e submetidos ao
experimento em grande escala onde os materiais selecionados são submetidos a
um rígido delineamento experimental, utilizando-se cerca de cinco repetições,
espalhadas em dif erentes áreas do país.

Na instalação dos experimentos a enxertia e feita no local definitivo.Após
o preparo da área ê plantada a puerária, em seguida aberta as entrelinhas e
no espaçamento na distância equivalente a 7,Om x 3,Om ê feito o plantio de 5
sementes por cova. Após 6 a 8 meses, o experimento e instalado, fazendo-se a
enxertia de três dos melhores "seedlings". Após um ano, uma outra seleção ê
efetuada utilizando-se o melhor enxerto.

A área estimada de cultivo em todo o país e de 1,6 milhões de hectares com
preendendo uma área de 500.000 pequenos plantadores possuidore de áreas de
em media de 3 hectares.

As seringueiras na maioria das áreas plantadas sao bastantes velhas e de
baixa produção, havendo grande necessidade de serem replantadas. Tendo em
vista o referido problema, e que em 1960 foi iniciado um programa de incenti
vo ao replante que está sendo conduzido pelo Fundo de Auxílio do Replante da
Seringueira (ORRAF) onde no presente, cerca de 50.000 hectares em media anual
está sendo replantado utilizando-se novos clones de alto potencial de prod~
çao.

No RRCT, as recomendações de novos clones sao feitas de 4 em 4 anos. Os
clones recomendados para plantio são divididos em 3 classes: Classe I - elo
nes recomendados sem limitação de ambientes. Clones que apresentam boa perfoE
mance em uma grande amplitude de ambientes. Classe 11 e Classe 111 - clones
recomendados para ambientes específicos.

Todos os clones recomendados para o plantio, exceto um em Classe 111, KRS
21, são clones estrangeiros.

2. Cruzamento e Seleção

No geral os ensaios de cruzamentos sao voltados para produzir clones com as
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seguintes características:

1. Clone de alta produção, em um sist~a econômico de sangria, boa respo~
ta a estimulação e uma mínima queda na produção durante o período de
senescencia.

2. 'Rápido 'crescimento durante o período de imaturidade reduzindo
forma o per"Íodo de improdutivo.

desta

3. R~sistênc~a a doenças, especialmente doenças da folha de grande
tancia econômica.

4. Resistência às várias formas de "wind damage".

5. Adaptabilidade para uma ampla gama de ambientes.

6. Crescimento uniforme.

7. Casca virgem e regeneração de boa qualidade.

8. Látex de boa qualidade preferivelmente um látex branco estável de vis
sidade Mooney baixa.

o início das primeiras polinizações controladas foi em 1960 na Estação Experi
mental de Kohong. Somente 3 programas foram conduzidos, sendo a primeira em
1960-61, a segunda em 1961-62 e a terceira em 1969. Eles tem levado para a.
criação de 3 series de clones para estudo:

- O primeiro programa produziu os clones KRS 1 ao KRS 21, o qual KRS 21
faz parte da Competição Internacional de Clones (Tabela 1).

O segundo programa e composto dos clones KRS 22 ao KRS 163, os quais en
contram-se em experimento de pequena escala.

- O terceiro, o último programa, corresponde a serie KRS 200, encontrando
-se atualmente em experimentos de pequena escala, após ter passado pelo
estágio de avaliação de resistência à doenças em viveiro.
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3. Viveiro de Seleção e Avaliação

De um programa de polinização controlada realizado em 1969, obteve-se 500
plantas. Seleção feita em 1961 reduziu este número para 190, as quais foram
multiplicadas em viveiros de avaliação de doenças, utilizando-se 15 tocos de
cada clone. Estas seleções foram oaseadas em circunferência.

Em dezembro de 1972 e--janeiro de 1973, foi aplicado duas vezes o Textatex
(Ieste de Cramer) sobre os 15 rametes de cada clone. A primeira aplicação foi
teste normal e a segunda foi dois dias após a aplicação de li. de Ethre1 na
casca. Essa ultima teve como objetivo identificar clones com boa produção ~n

-dependente de um alto conteúdo de borracha seca.

Após a aplicação desses dois testes o numero de ortetes foi reduzido para
50. Foi proposto a denominação de KRS numerado a partir de 200 a 249, cujas

~plantas selecionadas correspondem aos seguintes cruzamentos:

(J>B 5/51 x RRIM 600) 34 clones
(J>B 5/63 x KRS 13) 12 clones
(J>B 5/63 x RRIM 600) 01 clone

(PB 5/51 x KRS 13) 01 clone

(RRIM 600 x PB 217) 01 clone

Os referidos clones foram plantados em experimentos em 1976, denominado
Experimento de Pequena Escala da serie KRS 200.

4. Experimento de Competição de Clones em Pequena Escala

Na Tailândia essa etapa corresponde ao primeiro passo na seleção do clone
após sua criação. O ensaio foi estabelecido em setembro de 1967 no espaçamen
to de 5m x 4m correspondendo a cerca de 500 plantas por hectare. O experime~
to total e composto de 140 clones mais RRIM 600 e RRIM 623, utilizados como
testemunha. Esses clones são originários de dois grupos como se segue:

1 x KRS
1 x iil

13)
)

06 clones
06 clones
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(pB 86 ..x KRS 13) 03 clones
CTjir 1 ..x Gt 1) 01 clone
(PB 86 x Gl I) 01 clone
(Tjir 1 x iU ) 01 clone
" dLi ,,- l' d 01 c10neSee 1ngs nao se eC10na BS

OBS: seleções· - originârias das polinizações conduzidas em 1960-1961.Estas sao

(PU 86 x LCB 1320) 39 c10nes~..-
(PB 5/63 x KRS 13) 28 clones
(PB 86 x Ch 31) 27 c10nes
(PB 5/63 x PR 107) 07 c10nes
(PB 5/63 x RRIM 501) 03 clones

.•.•.
• (LCB 1320 x KRS 13) 03 clones

OBS: Esse segundo grupo de seleção foi derivado das polinizações manuais de
1961 a 1962.

Todos estes clones foram denominados KRS, começando por KRS 22 ã KRS 163 •

o delineamento experimental e composto de 12 blocos incompletos de 12 par
celas de 8 plantas cada,com duas repetições.

Os testes aplicados no campo foram:

- Contagem dos vasos 1aticíferos.

- Forma de esgalhamento.

- Circunferência.

- Observações
geral. (Foi
PB 5/63 são

tais como: ~ susceptibilidade ao "wind damage", doenças em
observado que os clones que tem paternais de LCB 1320 e
ma1S sucetíve1 ao "wind damage" do que os demais).

- Teste precoce de produção (Teste HMM) - O teste foi conduzido em 1971
quando as plantas estavam com 4 anos de idade. O teste foi efetuado
a 1,25m do calo de enxertia no sistema S/2 d/I em 8 dias consecuti
vos. Lâtex das 5 últimas sangrias foi coagulada em sacos de polieti
leno e pesado. Dez clones foram selecionados desse teste para ser
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plantado a nível de experimentos em grande escala onde 3 deles foram
plantados na Estação Experimental de Tarn Toe QKRs 96, KRS 122 e
KRS 141) e outros 7 foram plantados na Estação Experimental de Nhai
Chong (KRS 23, KRS 2g, KRS 41, KRS 47, KRS 71, KRS 90 e KRS 156).

5. Avaliação de Clones em Viveiro, Visando Resistência a Phytophthona

Na Tailândia, Phytophthona e uma das mais importantes doenças da serin
gueira. Baseado neste aspecto e que 30 clones das series KRS foram selecio

-nados para serem avaliados nos viveiros da Estação Experimental de THALANG ,
juntamente com 34 clones originários de outros países. Nessa seleção qu~
tro parâmetros foram utilizados: vigor, produção, numero de aneis de vasos

;jaticíferos e produção por centímetro de corte do painel de sangr~a. Destas
observações, alguns clones bons produtores, foram descartados para plantio
da Costa Oeste. Os clones mais resistentes foram de interesse para copa.

1. Generalidades

O Sri Lanka produz anualment.e 150 a 160 mil toneladas de borracha
ximadamente um milhão de hectares re seringais produtivos. Os trabalhos
mentais do RRISL são mantidos com recursos financeiros provenientes
portação da borracha. Cada libra peso de borracha contribui com 8
do Rs. lRupees). O governo do Sri Lanka reconhecendo a insuficiência
recursos para o desenvolvimento normal das pesquisa programadas com
gueira, decidiu investir adicionalmente recurso orçamentário para
ç::':) de experimentos julgados pr í.or í.tàrí.os.

em apr~
exper~

da ex
centavos

desses
serin

realiza

Os trabalhos experimentais do Sri Lanka sao executados pelos Departame~
tos'--deBotânica, Seleção e Melhoramento, Química de Solo, Patologia e Quími.
ca da Borracha.
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o estágio de 5 dias no RRISL foi concentrado em visitas a Estação Experi
mental de MATIGAMA e ao "estates" Eladuwa, Elston e Walahanduwa pertencente
ao governo do Sri Lanka, onde a cada ano, cada "estate" contribui com 5 acres
para o Programa de Melhoramento.

Na Estação Rxperimental de Matugama sao desenvolvidos trabalhos de melho
ramento e seleção, ensaios de progênies oriundas de sementes obtidas por p~
1inização controlada. O número de polinização controlada anual gira em tor
no de 10 mil.

Os experimentos observados na referida instituição, constaram do seguinre:

2. Polinização controlada

O método de polinização controlada e o mesmo utilizado no RRIM e RRCT
descrito anteriormente.

O programa de cruzamento nos últimos dois anos 1980 e 1981, tem sido fei
to no "estate" Eladwa. O programa de polinização no RRISL tem como objetivo
o cruzamento dos clones paternais RRIC 100, RRIC 101, RRIC 102 e RRIC 103
com dois clones da série RRIM 600, 623) e GT 1. Em 1980 poucas polinizações
foram possíveis serem efetuadas devido não haver flores cimento simultâneo dE
clones havendo portanto necessidade de ser repetido em 1981. Detalhes dos
cruzamentos de 1980 sao mostrados na Tabela abaixo:

TABELA 3 - Detalhes do programa de polinização controlada ref. aos anos 1980
/81.

P ATERNAI S 1 980 1 9 81
N9 de polinizações n9 fruto N9 de polinizações

RRIC 100 x RRM 623 1901 19 2300
RRIC 100 x RRIM 623 240 O 1900
RRIC 101 x RRIM 600 3593 163 815
RRIC 101 x RRIM 623 450 03 1680
RRIC 102 x RRIM 600 1142 16 585
RRIC 102 x RRIM 623 466 02 690
RRIC 102 x GT 1 100 O 500
RRIC 103 x RRIM 623 600 26 812
RRIC 103 x RRIM 101 150 21 1713
RRIC 103 x RRIC 101 1163 05 1321
RRIC 101 x RRIC 101 604 O 917
T O T A L 12116 266 13133
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3. Seleção de "Seedlings"

No RRIC a seleção de "seedlings" resultantes de polinizações controladas
em viveiro de cruzamentos e avaliada para o potencial de produção de vigor .
Testes de sangria precoce ,. tais·como "micro tapping" e teste de conteúdo
do lãtex dos pecíolos das folhas vem sendo utilizado como dois índices na
avaliação do potencial de produção. As maiores circunferências dos "seed
lings" tem sido utilizado como índice de vigor. Genôtipos que apresentam p~
tencial de vigor e produção, acima da media da progênie são em geral sele
cionados. Na disponibilidade de quantidade de hastes suficientes dos genôti

_ pos, experimentos de competição em pequena escala são estabelecidos no campo
obedecendo o delineamento experimental inteiramente casualizado com 3 rep~
tições e 10 plantas por parcela.

4. Experimento de ISeed1ings" originários de cruzamentos em Dia1elo

Em 1978 o programa de cruzamento do RRISL, foi iniciado objetivando o es
tudo de genética biometrica. Neste programa os clones RRIC 100, 101, 102 e
103 foram utilizados em todas as possíveis combinações, a fim de conseguir
progênies em um diale10 4 x 4. As famílias, número de po1inização realiza
das, número de "seedlings" obtidos são dados na Tabela 4 abaixo:

TABELA 4 - Programa de cruzamento em Diale10 realizado no RRISL em 1978

F A Número de Polinizações Número de
"Seedlings" obtidosA M L I

RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC

100
100
100
100
101
101
101
101
102
102
102
102
103
103
103
103

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC
RRIC

100
101
102
103
100
101
102
103
100
101
102
103
100
101
102
103

3720
2831
3219
2688
2037
2002
2740
2019
1919
1836
1821
1653
2860
2713
4216
3439

21
70
17
40

111
50

110
69
47
49
19
24
55

113
67
24

T O 41011 886T A L
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Atualmente as plantas encontram-se plantadas no campo na Estação Experi
mental de Nivitigalakele. ° delineamento utilizado foi o inteiramente casua
lizado, utilizando uma planta por parcela no espaçamento de 2;5Om entre as
linhas e 2,OOm dentro das linhas de plantio.

° plantio em local definitivo está previsto para o ano de 1982,
do-se duas ldudas enxertadas por parcela, no mesmo delineamento.

utilizan

5. Estudo da Interação do Genõtipo x Ambiente

Em Sri Lanka a seringueira e plantada em diferentes regiões de clina di
versificado, mostrando desta forma a necessecidade de um amplo conhecimento
da~nteração do genótipo ambiente em diferentes clones. Baseado neste fato e
que um experimento foi instalado com o objetivo de possibilitar programas de
cruzamentos bem sucedidos, e como tambem recomendar clones diferentes para
plantio comercial em diferentes locais do país.

Os tratamentos do experimento instalado em 1976 consiste dos clohes
100, RRIC 101, RRIC 102, RRIC 103, RRIC 52, RRIC 36, PB 86, RRIM 600,
623 e IAN 710, sendo três destes da Malásia e um do Brasil.

RRIC
RRIM

° experimento está localizado em diferentes locais do Sri Lanka, os quais
representam oito diferentes ambientes. ° experimento obedece ao delineamento
de blocos ao acaso com 10 repetições e 4 plantas por parcela. Dados de altura
no primeiro ano foi registrado aos 6 e 12 meses após a instalação. Mensuração
da circunferência do caule mensurados em dezembro de 1980 para cada oito dife
rentes ambientes. Os clones RRIC 52, RRIC 101 eRRIM 103, temmostrado serem
bem mais vigorosos do que os demais na media (Tabela 5).



TABELA 5 - Média de circunferência referentes aos 10 clonei/de 4 ano~ de idade no experimento
da interação do genótipo x ambiente em 7 diferente locais de Sri Lanka .

e 1 o n e s .__ .____ ~._O_C ~ .i.S ___ ..
'.-Densworth Pimbura Hunuwela Gollnda Bentota Monrovia Bibile Media

RRIe 36 29,0 31,2 28,7 27,3 38,0 34,5 27,4 30,8
RRIe 52 36,2 39,2 38,1 30,5 48,5 - 40,3 32,6 37,9
RRIe 100 31,7 35,8 32,0 29,7 39,5 34,0 27,5 32,8
RRIe 101 39,2 37,2 38,3 32,1 41,1 37,8 32,5 36,8•

RRIe 102 37,8 36,2 39,1 26,6 38,2 32,7 26,0 33,8
RRIe 103 34,2 39,0 39,7 32,4 41,7 36,0 31,7 36,3
RRIM 600 33,2 33,9 32,8 29,7 37,8 30,9 25,8 32,0
RRIM 623 34,9 36,5 34,3 28,2 38,9 36,4 26,6 33,6
PB 86 29,6 32,9 32,6 39,1 34,7 33,0 24,6 30,9
IAN 45/71 31,4 34,4 32,7 32,0 34,4 31,2 25,4 31,6

M é d i a 33,7 35,6 34,8 29,7 39,2 34,6 28,0 33,6

o-o-
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1. Os "seedlings" resultantes de po Hrrí.zaçao controlada apos a seleção precoce
e vigor devem ser testados, utilizando-se 8 enxertos por parcela com duas
ou três repetições. Após o segundo ano de sangria estes deverão ser subme
tidos ã testes em grande escala, utilizando-se parcelas de no minimo 60
plantas e 5 repetições distribuídas em diferentes zonas do pais.

2. A recomendação de clones, às diferentes regioes deve ser feita por um Comi
tê Orientador, composto de um Fitopatologista, Melhorista e Pedologista

~ com o intuito de evitar a influência do Melhorista na performance do clone..
isoladamente.

3. A importância de clones estrangeiros de alta produção e vigor poderiam mui
to contribuir nos futuros programas de melhoramento baseado no fato de que
ambas as caracteristicas são geneticamente aditivas.

4. Redução do periodo de improdutividade, baixa redução da produção durante o
periodo de senescência e alta produção nos primeiros anos de sangria deve
rao ser uma das metas prioritárias nos futuros trabalhos de melhoramento
tendo em vista que os atuais clones nacionais deixam muito a desejar no que
diz respeito a estas características.

5. Ensaios de novos clones devem ser estabelecidos em novos polos de expansao
do plantio da seringueira tudo em vista o risco que poderá acontecer em se
recomendar clones não perfeitamente adaptados a uma determinada região.
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6. Estabelecer experimentos em grande escala com um numero grande de plantas
por parcela tendo em vista a diferença mostrada na estimativa de produção
por hectare baseada em pequenas parcelas experimentais, quando comparada
com a produção real de um clone-em plantios comerciais.

7. Estabelecer experimentos em pequena escala com os 370 clones primários
origiriárioc··de matrizes de alta produção de seringais e v~ve~ros existen
tes no CNPSD, com o objetivo de avaliar o potencial de vigor, produção e
submetê-los a testes de grande escala em diferentes regiões do país.

-8. Experimentos de clones de conhecido potencial de vigor e produção deverão~
ser instalados em áreas fornecidas por produtores, com o objetivo de redu
çao dos custos, integrá-los no sistema e conhecer o potencial dos clones
para as diversas regiões.

9. Na impossibilidade de enxertia no próprio local, devido a grande quantida
de de material botânico necessário (prática efetuada no RRCT e RRIM) su
gere-se que a instalação dos experimentos de melhoramento sejam efetuados
com uso de sacos de polietileno submetendo-se as plantas a duas seleções:
uma antes do plantio no saco (viveiro) e outra 2 a 3 meses apos o trans
plante para 1 saco (borbulha).

10. A interação de diferentes genótipos e sua estabilidade de performance a
uma série de ambientes merece ser estudada, já que a maioria dos genóti
pos existentes parece ser específicos para determinado ambiente. Desde
que a seringueira vegeta em diferentes condições dê clima e solo, a pla~
ticidade genética para adaptação a estas condições merece mais atenção.
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11. Na seleção de "seedlings" de polinizaçao controlada a avaliação do potencial
do v1gor e produção deverão ser os principais objetivos na seleção para exp~
rimentos em pequena escala. Avaliação de resistência a doenças e um proce~
so que vira após a seleção de clones nestes experimentos para experimentos em
grande escala.

12. A escolha de paternais no programa de polinização suas magnitudes do efeito
maternal, correlações entre componentes de produção em seringueiras jovens
e adultas, bem como estimativas de herdabilidade aos diferentes caracteres
deve ser dada mais atenção no sentido de que no futuro possamos ter uma me
lhor performance na esquematização de um programa de cruzamento.



70.

AGRADÉCIMENTOS
•

o relator agradece ao Dr. lmar Cesar de Araújo e Dr. Olinto

Gomes da Rocha Neto, respectivamente, Chefe e Chefe Adjunto

Apoio do Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira e Dendê,

de

pelo

esforço e apoio dedicado, sem o qual seria impossível concretizar

a referida viagem. Registro o agradecimento ao Dr. João Rodrigues

de Paiva, colega da área de Melhoramento Genetico, pelo seu incen

tivo e finalmente agradeço as datilógrafas Doralice Campos Castro

e Helenice Lamêgo Guimarães pela dedicação com que se

na execução deste relatório.

empenharam



A N x

71.

o s



72.

ANEXO I

,EXPERIMENTOS EM GRANDE ESCALA EM FASE DE .CRESCIMENTO

Ficha de Observação de Clones

Plantio: ~xp.n9: •..•••••...•••. ,Data: Idade: .

Sistema de Plantio: Densidade plantio por ha: ..•••....Clone~ ••.••..

A. VIGOR Vigoroso, Media, Pobre

B. ALTURA Alto, Media, Pequeno

C. CAULE Reto, Semi-tortuoso, Tortuoso
Circular, Semi-circular, Oval
Exudação do látex (das gemas protuberantes, cau
le, galhos)

(4) :-Rachadura da casca
(5) Borbulha (Protuberante, não aparente)

(1) Tárdio, Media, Precoce
(2) Alto, Media, Baixo (em metros)
(3) Denso, Media, Ralo
(4) Juntos, Separados
(5) Regular, Irregular
(6) Ângulo (media, aberto, fechado)

(1) Densa, Media, Rala
(2) Ampla, Estreita
()) Aberta, Fechada

(1) Grande, Media, Pequena
(2) Verde escuro, verde, verde claro
(3) Brilhante, Intermediária, Fosca

(1) Precoce, Intermediária, Tárdia
(2) Completa, Parcial, Indistinta
(3) Abrupta, Prolongada

Sim/Não

(1)

(2)

(3)

D. DESGALHAMENTO

E. COPA

F. FOLHAS

G. SENESCt;NCIA

H. FLORESCIMENTO

L DOENÇAS (a) Pink - Alto, Moderado, Baixo
(b) Oidium - Alto, Moderado, Baixo
(c) Glo~pO~-Alto, Moderado, Baixo

J. OUTRAS OBSERVAÇÕES
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~Q-!!
DESCRIÇÃO DE CLONES PARA EXPERIMENTOS EM GRANDE ESCALA EM FASE ADULTA

Ficha de Observações de Clones

Plantio: ••••..•.•. Exp.: .•••.•.••.•••. Parcela n9: •...•.•.. Data Observação: •••.•.•...
Data de aliert.do painel: ••••..•.•..•. Espaç.: ••••••••. Densid.Jha: .••.....•.•.....•.•
Sistema de· corte: Clone: .

A. CRESCIMENTO

a. CRESCIMENTO DO CAULE

C. ALTURA

n. CAULE

E . COMPATIB.ILIDADE
..•
F~ ÂNGULO DO ESGALHAMENTO

G. GALHOS

H. COPA

L DISTRIBUIÇÃO DA FOLHA

J. TAMANHO DA FOLHA

L. COR DA FOLHA

H. TOLERÂNCIA Ã SOMBRA

B. SENESC1\:NCIA

O. DOENÇA DE FOLHA

P. CASCA VIRGEM

Q. CASCA REGENERADA

]t. CTI.ATRIZ FOLIAR

s, REAÇÃO Ã SANGRIA

T. COR DO LÃTEX

U. ALTURA DO ESGALHAMENTO

V. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Vigoroso, Medio, Pobre

Acima da media, Media, Pobre

Alta, Media, Baixa

Reto, Torto, Inclinado, Borbulhas protuberantes com
rachaduras.

Perfeita, Imperfeita ("para de elefante")

Aberto, Moderado, Fechado

Alto, Intermediário, Espalhado, Caid~, Grosso, Bifurca
do, Fraca bifurcação, Alto sombreado, Exudação do
látex.

Densa, Media, Rala, Cônica, Circular, Globosa, Oval
Aberta, Fechada.

Somente nas extremidades, espalhadas nos ramos.

Grande, Media, Pequena

Verde escuro, Verde, Verde claro! brilhante/ fosca.

Boa, Media, Pobre

Precoce, Intermediária, Tárdia

Severa, Moderada, Leve

Espêssa, Acima da media, Media, Abaixo da Media, Macia,
Ãspera, Rugosa, Estriada, Gemas protuberantes,Exudante
Espêssa, Acima da media, Media, Abaixo da Media, Rug~
sa, Estriada, Macia, Ãspera.

Distinta, Indistinta, Pequena, Media, Grande

Forte, Moderado, Fraco

Branco, Amarelo pálido, Amarelo
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ANEXO 111
FICHA DE OBSERVAÇÕES DE CLONES EM PLANTIOS ADULTOS

Nome da plantaçao: E.xp.: .

Data de Ob servaçoe s:......•..•...•••....... Ano de abertura do painel: •..••.• ~•.
Eap açamerrtor.....•.•.•.•••.••.•.••..•.••••. Densidade de plantas por ha: .•••••..

•
Siste:rna de corte: .

f

Clone: Parcela n9: .

A.' 'CAULE Reto, Turtuóso, Inclinado

B. COPA Pesada, Acima da media, Media, Abaixo da media
Rala ...•.

~
C. DOENÇAS DE FOLHAS Resistência Severa

CoUe;to.:t.Júc.hwn

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

o.ú:üum

Ph!j:toph:thoJr.a.

COIl.!jI1e6 poJr.a.

D. REGENERAÇÃO DA CASCA 4 3 2 1

E. COAGULAÇÃO PRÉVIA 4 3 2 1

F. COR DO LÃTEX Branco, Não Branco, Creme, Amarelo

G. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Ooservações: 5= boa 1= severa



ANEXO IV--------

TÉCNICA DE CONTAGEM DE EsTôMATOS EM FOLHAS

75.

191 Coloque as folhas novas em ál~ool quente ou acetona para extrair a elo
rofila.

29} Transferir para agente alvejante ate as folhas perderem sua
-çao.

39} Lavar as folhas em água destilada.

49} Transfira para álcool etílico a 307..

59) Corar em Safranina ou em Hematoxilina de Dilafield.

69} Lave o excesso de corante em água.

colora

79} Passar em solução de álcool etílico a 507., 70%, 907.e 1007. (álcool ab
soluto).

891 Transferir para 1007.de álcool + xilol.

991 Depois lavar 2 (duas) vêzes com Xilol.

109} Montar em Bálsamo do Canadá.
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ANEXO V

TÉCNICA DE COLORAÇÃO DE TECIDO EM CASCA DE SERINGUEIRA

UTILIZANDO A CORANTE ÁCIDO 6SMICO

19) Colocar o tecido em F.A.A, por quas horas.

29) Lavar=em álcool etLl í co a 50%.

39) Cortar o tecido em microtomo manual.

49) Deixar em solução de álcool e tLlí.co a 50%.

59 Deixar em solução de álcool e t il i.co a 30%.
~

69) Lavar . destilada.em agua

79) Coar em ácido 6smico.

89) Lavar em . destilada.agua

99) Transferir para álcool et iLí.co a 30%.

109) Transferir para álcool et i l í.co a 50%.

119) Transferir para álcool etílico a 70%

129) Transferir para álcool etílico a 90%.

139) Transferir para álcool etílico a 100%.

149) Finalmente monte a lâmina em Euparal.
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ANEXO VI.

!~CNICA DE COLORAÇÃO DE TECIDO DE CASCA DE SERINGUEIRA EM SUDA 111

19) O material coletado (casca de seringueira) é colocado em F.A.A. (Forma1ina·
a 3%, Ácido Acético Glacial 3% a SO% de Ã1coo1 Etí1ico a 94%).

29) Depois transfere-se o material do fixador para álcool etí1ico a 50%, (5
minutos).

39) Logo após, serao efetuados as seçoes de casca, estes cortes sao realizados
com o auxílio de um microtomo manual. As seções voltam para o álcool etí1i

~
~o a 50%.

49) As seçoes sao co10radas em Sudan 111 (solução saturada de Sudan Irt,
diluída em partes iguais de álcool etí1ico a 70% e Acetona).

~sera

59) As seçoes sao lavadas em álcool etí1ico a 50%.

69) Finalmente as seçoes sao montadas em Gé1eia de G1icerina.

79) Geléia de G1icerina - Dissolver 1 parte do peso do peso de uma gelatina de
boa qualidade em 6 partes do peso de agua destilada
por 2 horas. Depois, colocar 7 partes de G1icerina,
e para cada grama de solução adicionar 1 grama de
Cristais de THIMOL. Esquentar 15 minutos agitando
continuamente até f10cu1ar (os cristais produzidos
pela adição do Thymo1 desaparecerem). Enquanto ainda
morno, deve ser filtrado em gase e colocado numa ga~
rafa. ( A mistura solidifica em tempo frio).
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A N E X O VII

TÉCNICA DE CONTAGEM DE CROMOSSOMOS ATRAVÉS DA MEIOSE.

PREPARO DO MATERIAL

1) Coletar no campo botões florais masculinos de seringueira o qual será fixa
do em solução 1:3 ác. acet í coyálcool absoluto e ma i.s 2 gramas de C'loreto
de Ferrico para cada 100m1 de fixador. Deixar por 12 horas os botões 1mer

~ sos.

2) Este material deve ser lavado em álcool 70%, após esta etapa o material es
tará pronto para coloração.

PRÁTICA

a) O corante CaJ1JrÚ.n-pJtopio~ já deve estar devidamente pronto para utiliza
ção no trabalho.

Seleciona-se botões florais sempre em ordem decrescente, em seguida reti
ra-se o androforo, fazendo então a maceração em corante.

b) Remove-se todos os reziduos, adiciona-se mais algumas gostas de corante,c~
bre-se com a 1aminu1a e faz-se uma pressão no snetido vertical a fim de
obtermos um esmagamento homogênio.

c) Observar no microscopio todos os estágios de me i.o se no -póLen da -cé-~ulamae,

d) Deve ser dada uma atenção toda especial para qualquer anormalidade que I?o~
sa ocorrer no -pólen da-célula mãe.

Obs: O melhor para coleta é entre 11:30 e 12:00 horas.



79.

A N E X O VIII.

.TÉCNICA DE CONTAGEM DE CROMOSSOMOS ATRAVÉS DA MITOSE •

•
'CITOLOGIA'~ MITOSE

Para a extremidade de raiz utiliza-se orce~na acética.

- A orce~na é conhecida como um ótimo corante para extremidade de ra1Z.

o Corante deterioriza-se rapidamente quando preparado em solução ácida diluida.
A~conselha-se preparar uma solução estoque mais concentrada (2,2%) em ácido acéti..
co glacial e deluis este em 1% quando necessário com água destilada. A solução es
toque deve ser guardada na geladeira.

PROCEDIMENTO

1) Você deve estar equipado com um recipiente contendo var1as ra1zes de semente
de seringueira da seguinte forma:

a) Faça um pré-tratamento por quatro horas em temperatura ambiente de 209C
+ 209C com lOml de mistura a O,sOm de 5,7 dibromo - 8 hydroxinolina e so
lução aquosa saturada de ~-Bromonafitaleno mais uma gota de óleo de mamo
na (óleo de riscino).

b) Então as ra1zes serao lavadas e fixadas no fixador Carnoy por 12 horas.

c) Daí são lavadas novamente e previamente tratadas com solução de celulose
à 4% por 4 horas.

d) Então as raizes devem ser clQradas em conjunto em orce1na acética à 1%.

2) Após todo este tratamento aC1ma esmague as raízes em ácido acético a 45% e
remova todos os residuos restantes não necessar10 e esmague as células res,
tantes.
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3) Examine no microscópio todas as lâminas, -anotando os numeros, formas e tama
nlro-tiosdiferentes cromossomos. Observar particularmente os sat~lites dos
diferentes tamanhos de cromossomos •

• , -Obs: A melhor hora para coleta das ra1zes e entre 9:00 e 9:30 horas.


