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EFEITO DA BENZILAMINOPURINA E DE AGENTES GELIFICANTES SOBRE A 
MICROPROPAGAÇÃO DE CULTIVARES DE MORANGO. Anelise M. da Silva, Ailim Schwambach, Annette 
Droste (Lab. de Cultura de Tecidos Vegetais - Setor de Botânica - CCS - Unisinos). 
A micropropagação do morango (Fragaria ananassa) é de grande importância agrícola por produzir um grande 

número de matrizes livres de fitopatógenos. Este trabalho objetivou analisar a influência de agentes gelificantes e da concentração 
de benzilaminopurina (BAP) na produção in vitro de morango, a partir da cultura de ápices meristemáticos. No Experimento I, 
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foram utilizadas as variedades Dover e Oso Grande. Ápices meristemáticos foram isolados de estolões previamente desinfetados e 
colocados em meio de iniciação MS, com 1mg/l BAP, 0,1 mg/l ácido giberélico (GA3), 0,01 mg/l ácido naftalenoacético (ANA), 
3% sacarose, 0,6% agar, pH 6,4. Após dois meses, os brotos foram transferidos para meio de multiplicação MS, contendo, 
diferencialmente, 2 mg/l BAP e os gelificantes agar (0,6%) ou PhytagelTM (0,3%). Após 4 meses, os brotos foram transferidos 
para meio de regeneração MS com 0,05 mg/l BAP e os mesmos gelificantes. A raiz e o talo mais longos de cada plântula foram 
medidos. Para Dover em agar, as médias do comprimento do talo e da raiz foram, respectivamente, 6,8 e 5,7 cm. Já em 
PhytagelTM, as médias foram, respectivamente, 5,5 e 3,7 cm. A variedade Oso Grande apresentou um crescimento menor em agar, 
com as médias do comprimento do talo e da raiz de 3,0 e 3,7 cm, respectivamente. Os dados referentes a Dover em PhytagelTM 
estão sendo coletados. No Experimento II, foram utilizadas as variedades Dover e Chandler. Na fase de iniciação e nos dois 
primeiros meses de multiplicação, foi utilizado PhytagelTM. No terceiro mês, foi feito um teste com meios combinando agar ou 
PhytagelTM com concentrações de 1, 2 e 3 mg/l BAP. Para cada tratamento, partiu-se de 10 brotos, que foram pesados. Após 4 
meses, todos os brotos de cada tratamento serão pesados, permitindo análise quantitativa. (UNISINOS-UNIBIC). 
 




