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PESQUISAEMANDAMENTONQ 160, m~r./92, p.1-2

PROPAGAÇ~O ').Ln vÃ.;tJWiP DO flACURIZEIRO (Platonia insignis, !~art.),
E DA CASTANHEIRA (Pertol1etia excelsa H.R.K.)

f\ 1 l ' 1Osrne r tl,VCS .eme i re
?Orlel Filgueira d~ Lemos-

"l.

Milton Guilh2rme da Ccst~ M0ta'

~arly Pedroso dã Cost~

~a cultura do bacurizeiro o perT~do germinativ0 drls sementes ~ prol~
gado? levando até dois anos para emissão da f),-lrteaérea; enquanto que na pr~
pagação vegetatlva por enxertia ou enraizamento de estacas, s~o técnic~s aindc
nao dominadas na cultura.

Na propagaç~o da castanheira embora existam alguns resultados promi!
sares antecipando a formação da muda, esta ainda leva em torno de três anos r~
ra ser plantada em definitivo no campo. Por outro lado, genótipos de grande p~

tencial têm sido eliminados com as constantes derrubadas da floresta •

No Laborat6rio de Cultura de Tecidos do CPAT!), estão sendo conduzidos
experimentos visando a identificação de técnicas 11.,[11. vJ..;tJU)" que pos s lb llitem
a formação de protocolos para a micropropagação do bAcurizeiro e da castanhei
ra.

Explantes provenientes de gem~s, raiz e folhas de plantas de bacuri
zeiro e de gemas de castanheira foram trdtados eom água destilada a 40 e 5(\ °e
por dez minutos, a seguir desir.fectados em soiução a 2 e 5% de hipoclorito de

Eng.-r'\gr."'l.Se. EMRfl.APA-CPATU. Caixa Postal hB. CEP 66.001. Relém, PA.
"/. Eng.-Agr. EM8RAPA-CPATU.
3 Eng.-Agr. Ph.D. EMBR~PA-CPATU.
4 Engaó-Agr~. bolsista CNPq/EMPRAPA-CPATU.



PESQUISA EM ANDAMENTO
PA/160, CPATU, mar./92, p.2

sódio + 2 gotas de Tween 20 por 10 e ?O minutos em câmara óe fluxo
posteriormente lavados três vezes com agua desti lada autocl~v?da.

l~mir.i'\rt

° meio de cultura utilizado foi o de Murashige e Skoog (MS), adici~na
_ -1 -. - ()do com diferentes concentraçoes de 0,5 e ~g.1 de aCldo giberelico ~A3;

0,5 mg.1-1 de ~cido indo1ac~tico (AIA) e 2,5 e 5 mg.l-1 d~ ~-ben7ilam;nopurina
(BAP) para o bacurizeiro e O, 0,2, 0,5 e 1 mg.l-1 de ~cido naftaleno ac~tico
(ANA) e 1, 2,5 e 5 mg.1-1 de BAP para a castQnheira. Os meios de cultura utili
zados foram líquido e solidificado com 0,7% de 0gar e o DH ajustado para 5,8!
0,1, posteriormente autoclavado por 15 minutos a 121°C. A incubaç~o inicial
foi na ausência de luz durante três di~s, em seguidp sob luz fluorescente dP.

150 1ux por um pe rlodo de 16 horas em temperatura de /8 :. 1°C. Cada t rete
mento teve quatro repetiç~es. Os resultados ~ais promissores foram repetidos
duas vezes.

Dentre os resultados obtidos com 3 cultura do bacurizeiro àestacar~m-
-se: estabelecimento dos explantes com aproximadamente 3 mrn de comprimento (e2
tes com a co loraçào csve r-deada ) com de z d ios çl'! idade em meio líquido de culti
vo MS, contendo 1 mg. ,-1 GA, + 5 mg.1-1 HAP ou ,~S mg.1-1 de AIA ~ emissão d~
brotaç~es em meio MS. complementado cn~ 1?5 mg.1-1 ANA + 7,5 mg.l-1 RAP quator

-1ze dias ap6s a pri~eir~ incubaç~o. ~o trRtamento contAndo apenas 5 mg.1 de
8AP em meio s6lido~ os explantes cresceram at~ 1.5 cm sem entretanto
brotações.

emitir

~a cultura da castanheira foram obtidos os seguintes resultados: est~
belecimento dos exp lan tes com aprcximadamente, II mm de comprimento em meio li

-1 ...• -1quido de cultivo ~~. suplementado com 0.5 mg.l PNA + ~,J mg.l PAP com oito
dias de incubaç~o e crescimento dos explantes at~ ".~ cm sem ocorrer brotaç~es
com sessenta dias após a primeira incubação em meio s6lido MS, contendo as
mesmas cor,centraç~es do anterior.

Na desinfest3ç~o dos explantes o melhor resultado foi obtido com o
tratamento inicial em ~gua destilada a 50 °e por dez minutos e posteriormente
desinfect~dos em solução a 5% de hipoclorito de sédio por 20 minutos. Outros
tratamentos envolvendo meios de cultivo e concentraç~es diferentes de regulado
res de crescimento est~o sendo testados com o objetivo de se obterem ~elhores
resultados.
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