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USO DO ÁCID0 INDOL BUTIRIC0 N0 ENRAIZAMENT0 DE ESTACAS DE CAMU-CAMU (M)/rcíarri dwbía)
Ehl DIFERENTES SUBSTRATOS.
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0  camu-camuzeiro  é  uma  fhiteira  amazônica  cujo  o  interesse  pelo  seu  cultivo  vem  aumentando  devido  conter  teores
elevados de flavanóides (substancias antimutagênicas) e, em especial alto teor de ácido ascórbico (2400-300 mg/100g de
mesocarpo).  Sua propagaçãç) pode ser feita sexuadamente e assexudamente, porém a propagação por sementes apresenta
grande  variabilidade  genética.  A  propagação  assexuada    por  estaquia  é  um  método  muito  utilizado  para  produção  de
muitas  espécies  omamentais e fhitíferas, empregando partes  vegetativas como caule, raízes e folhas.  Diante destes fatos
viu-se a necessidade de estudar aspectos de propagação de camu-camu com a finalidade de obter, futuramente, material de
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conduzido na Casa de Vegetação do Departamento de Fitotecnia da FCAP. As estacas foram coletadas no Banco Ativo de
Germoplasma da Embrapa. Foram utilizadas estacas com o tamanho médio de 10cm de comprimento e 3mm de diâmetro.
Foram testados como tratamentos duas concentrações de AIB  (0 e 3000 ppm) e três tipos de substrato(50% de palha de
arroz carbonizada, 30% de vermiculita e 20% de terra de subsolo; 50% de caroço de açaí carbonizada, 30% de vemiculita
e 20% de terra de subsolo; 50% de serragem carbonizada,  30%  de vemiculita e 20% de terra de subsolo) dispostos em
bandejas multicelulares de polietileno, com 24 células cada. Colocou-se uma estaca por parcela irrigou-se duas vezes ao
dia, dependendo da evapotranspiração, mantendo-se sempre úmida o substrato. 0 delineamento experimental foi o fatorial
2 x 3 dispostos em blocos ao acaso. Os parâmetros a serem avaliados após 30 dias será o número de brotações e após 60
dias do plantio: Percentagem de Sobrevivência (PS); Percentagem de Enraizamento (PE); Número Médio de Raízes/estaca
(NR) e Comprimento de Raízes (CR).
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