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INTRODUÇÃO

O mirtilo é uma espécie frutífera de clima temperado que apresenta grande importância comercial em países da Europa e nos Estados Unidos [5]. No Brasil, as áreas de cultivo de mirtilo ainda são incipientes, sendo as dificuldades técnicas de propagação os principais fatores que restringem a viabilização e expansão desta espécie [3]. 
	O cultivo in vitro é uma alternativa para aumentar a disponibilidade de plantas em curto prazo. Esta tecnologia permite obter uma grande quantidade de plantas a partir de quantidades mínimas de material vegetal, permitindo assim aumentar a oferta de mudas, contribuindo para o desenvolvimento produtivo desta nova oportunidade de crescimento e diversificação ao nível do setor horti-frutícola [2].
	Os meios nutritivos utilizados para a cultura de células, tecidos e órgãos de plantas fornecem as substâncias essenciais para o crescimento dos tecidos e controlam, em grande parte, o padrão de desenvolvimento in vitro [1]. Diversas formulações de meios básicos tem sido utilizadas no inicio do cultivo [6].
Outro fator determinante no crescimento e no padrão de desenvolvimento na maioria dos sistemas de cultura de tecidos é a composição e a concentração de hormônios no meio de cultivo [1]. As citocininas são reguladores de crescimento que desempenham um papel fundamental no crescimento e morfogênese em cultura de tecidos, estimulando a divisão celular, bem como, a indução e a proliferação de brotações adventícias [4].
Sendo uma espécie de clima temperado, o mirtilo necessita de frio para a quebra da dormência e uma boa brotação de gemas, podendo este fator ser benéfico também na brotação dos segmentos nodais colocados in vitro, permitindo uma maior percentagem de estabelecimento.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do tipo de meio de cultivo, do tipo de regulador de crescimento e do frio no estabelecimento in vitro de mirtilo cv Delite.








MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Micropropagação de Plantas Frutíferas, Departamento de Fitotecnia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas, RS. O material vegetal constituiu-se de mudas de mirtilo, cultivar Delite, fornecidas pela Embrapa-Clima Temperado.
Os tratamentos constituíram-se de dois tipos de meio de cultivo (WPM e MS), de dois tipos de reguladores de crescimento (2-iP e zeatina) e dois tipos de manutenção dos ramos doadores de explantes (coletados diretamente da casa de vegetação e colocados na geladeira, durante 15 dias), totalizando 8 tratamentos. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro repetições por tratamento. Cada repetição constituiu-se de cinco tubos de ensaio com um explante.
	O explante constituiu-se de segmento nodal extraído do material coletado da casa de vegetação e do material que estava na geladeira.
	Na coleta do material, os ramos foram cortados com comprimento de aproximadamente 30cm e levados no escuro até laboratório. No dia da instalação do experimento os ramos permaneceram por cerca de 2 minutos em água corrente, após foi feito toalete, segmentando-os e eliminando-se as folhas na altura do pecíolo, sendo em seguida os segmentos desinfestados em câmara de fluxo laminar onde o material foi colocado em álcool 70% por 10 segundos, seguindo pela imersão em uma solução de hipoclorito de sódio (concentração de 2,5%), adicionada 2 gotas de Tween 20, pelo período de 10 minutos e após lavadas por três vezes em água destilada e autoclavada. 
	Os meios de cultura utilizados foram o MS [9] e o WPM [7], metade acrescido de 25M de 2-iP e outra metade acrescida de 18M de zeatina, sendo o pH ajustado para 5,5 antes da inclusão do ágar na concentração de 6gL-1 e, posteriormente, autoclavado a 121ºC e 1,5atm por 20 minutos. Foram utilizados tubos de ensaio com 10mL de meio de cultura. 
	Após a inoculação, os explantes permaneceram no escuro, a 25  2ºC, por um período de 7 dias, visando diminuir a oxidação fenólica. Em seguida foram transferidos para sala de crescimento com fotoperíodo de 16 horas luz, temperatura de 25  2ºC e densidade de fluxo de fótons do período de luz de 27molm-2s-1.
	Aos 7, 14 e 21 dias de cultivo avaliou-se a porcentagem de contaminação fúngica e bacteriana além da percentagem de explantes oxidados e percentagem de brotação dos explantes. Aos 30 e 45 dias de cultivo além das variáveis analisadas anteriormente foi avaliado a sobrevivência e o estabelecimento dos explantes. A sobrevivência foi indicada pela coloração verde do explante e o estabelecimento foi determinado pelo desenvolvimento dos primórdios foliares no explante. 
	Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos comparadas estatisticamente pelo teste de Duncan, através do uso do programa estatístico SANEST [11]. Os dados em porcentagem foram transformados em arco seno da raiz quadrada de x/100, onde x é o percentual obtido.







RESULTADOS E DISCUSSÃO
	Para as variáveis percentagem de contaminação fúngica e contaminação bacteriana a analise da variância permitiu verificar que os fatores não apresentaram efeito significativo.
	Para a variável percentagem de oxidação a analise da variância permitiu verificar que houve interação entre tipo de regulador de crescimento e tipo de manutenção dos ramos doadores de explantes, sendo que os explantes retirados de ramos mantidos na casa de vegetação apresentaram maior oxidação quando foi utilizado o 2-iP como regulador de crescimento.
	Para percentagem de sobrevivência o regulador de crescimento mostrou efeito significativo, o desdobramento das médias pelo teste de Duncan mostrou que os explantes em meio de cultivo com zeatina apresentaram maior sobrevivência que os explantes em meio de cultivo com 2-iP, 58,00% e 40,74%, respectivamente.
Segundo Salomão et al [10], o desenvolvimento de parte aérea em explantes de caquizeiro foi maior quando utilizaram zeatina na concentração de 10M isoladamente ou em combinação com AIA, resultados este semelhante aos obtidos no presente trabalho.
	Para percentagem de estabelecimento a analise da variação permitiu verificar que houve interação entre meio de cultivo e tipo de regulador de crescimento e entre regulador de crescimento e tipo de manutenção dos ramos doadores de explantes, sendo que o meio de cultivo WPM apresentou maior estabelecimento (Tabela 1). 
Resultados semelhantes foram obtidos por Mello et al [8], quando testaram diferentes meios nutritivos (MS, DKW e WPM) no estabelecimento in vitro de acerola, observaram que os melhores resultados foram obtidos por explantes originados de casa de vegetação inoculados em meio WPM. 
	Quando os explantes foram mantidos em casa de vegetação os explantes em meio de cultivo com zeatina apresentaram maior estabelecimento, 21,63% contra 1,62% em meio suplementado com 2-iP.

Tabela 1: Percentagem de estabelecimento em explantes de mirtilo cv. Delite obtidas após 45 dias de cultivo in vitro  

Percentagem de estabelecimento
Citocininas

Meio de cultivo

WPM
MS
2-iP
17,52 a
3,36   b
Zeatina
60,24 a
1,69   b
Letras distintas dentro de cada linha diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%
A adição de citocininas no meio de cultivo na fase de estabelecimento in vitro, segundo Gratapaglia & Machado [6], é indispensável para auxiliar a superação da dominância apical e indução de gemas axilares. 

CONCLUSÕES

	A zeatina proporcionou maior sobrevivência e estabelecimento dos explantes in vitro, além de diminuir a oxidação dos mesmos.
	O meio de cultivo WPM proporcionou melhor resultado no estabelecimento in vitro de mirtilo cv Delite.
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