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INTRODUÇÃO

Devido a grande importância socioeconômica da cultura do pessegueiro no Brasil, atualmente, diversas tecnologias vêm sendo desenvolvidas a fim de possibilitar uma produtividade maior dos pomares. Desta forma, a escolha de um porta-enxerto é de suma importância para a formação de mudas de qualidade tanto genética como sanitária, uma vez que estas são consideradas insumos de extrema importância para a formação de pomares [3].
 Tradicionalmente, os porta-enxertos são obtidos através da propagação sexuada a partir de sementes obtidas de industrias de conserva. Embora os genótipos utilizados apresentem alta percentagem de germinação e boa compatibilidade com a maioria das cultivares copa de pessegueiro, ameixeira e nectarineira, a propagação por sementes pode ocasionar variabilidade genética [4].
Sendo assim, diversos porta-enxertos foram introduzidos no país, estando entre esses algumas seleções de Mirabolano (Mr. S. 1/8 e Mr. S. 1/14) e também o Julior, pertencentes às espécies Prunus cerasifera Ehrn e P. insititia, respectivamente. Entretando, são poucas as informações dos melhores métodos de propagação destes [1].
Dentre as características desejadas em um porta-enxerto, a fácil propagação vegetativa de alguns genótipos vem possibilitando a propagação em larga escala, tanto por meio de estacas enraizadas como pela propagação in vitro. Ambos os métodos permitem a manutenção das características genéticas, porém a propagação in vitro tem sido muito estudada e preferida, como método de propagação em várias espécies lenhosas [5].
Sendo assim, o presente trabalho objetivou avaliar dentre quatro concentrações de 6-benzilaminopurina (BAP), qual a mais adequada para a multiplicação in vitro dos porta-enxertos Mr. S. 1/8, Mr. S. 1/14 e Julior.

 
MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no Laboratório de Micropropagação de Frutíferas de Clima Temperado da Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel”, da Universidade Federal de Pelotas
Foram utilizados explantes com aproximadamente 1,0 cm, dos porta-enxertos Mr.S 1/8, Mr.S 1/14 e Julior estabelecidos in vitro. Os explantes foram inoculados em meio de cultivo composto pelos macronutrientes do meio SH [10] e micronutrientes do meio MS [7], este foi suplementado com 0,25 M de AIB e com diferentes concentrações de BAP (0,0; 1,33; 2,66 e 3,99 M) e adicionado das vitaminas do meio MS, sacarose 30 g L-1, mio-inositol 100 mg L-1, ágar 6,0 g L-1 e pH ajustado para 5,2. Posteriormente, estes foram autoclavados a 120C por 15 minutos, e em câmara de fluxo laminar os explantes foram inoculados nos respectivos meios. Em seguida foram transferidos para sala de crescimento sob condições de luz fluorescente com intensidade de 20E. m-2.s-1, fotoperíodo de 16 hs e temperatura de 232C, permanecendo nestas condições por 35 dias. 
O delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizado com 4 repetições, sendo cada unidade experimental constituída por 1 frasco com 4 explantes. Após o período de 35 dias, avaliou-se a percentagem de brotação, número e comprimento médio de brotos. 
Realizou-se análise da variância dos dados e a comparação de médias pelo teste de Duncan, ao nível de 5% de probabilidade, através do programa SANEST [14]. A variável expressa em percentagem e número, foram transformados, segundo arc. sem. raiz quadrada de X/100 e raiz quadrada de x+k, respectivamente.


3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a variável percentagem de brotação, os resultados indicam que a mesma foi influenciada apenas para o fator porta-enxerto. 
Na Tabela 1 pode-se observar que o maior percentual de brotação ocorreu nos genótipos Mr. S. 1/8 e Mr. S. 1/14, com 98,30 e 90,64%, respectivamente. 

Tabela 1- Percentagem de brotação e número de brotos, obtidos durante a multiplicação in vitro dos porta-enxertos Mr. S. 1/8, Mr. S. 1/14 e Julior, aos 35 dias de cultivo. Pelotas/RS, 2004

Porta-enxertos
Percentagem de brotos
Número de brotos
Mr. S. 1/8
98,30 a 
   2,44 a
Mr. S. 1/14
90,64 ab
   1,69    b
Júlior
84,18   b
   1,61    b       
Média seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo Teste de Duncan ao nível de 5%.
		
Com relação ao número de brotos, constatou-se diferença estatística dentro do fator porta-enxerto e dentro do fator concentração de BAP. 
Entre os porta-enxertos, o Mr. S. 1/8 apresentou resposta superior aos demais genótipos estudados (2,44 brotações/explante) (Tabela 1). 
A melhor resposta dos porta-enxertos Mr. S. 1/8 e Mr. S. 1/14 pode ser explicada pelas características genéticas que cada cultivar apresenta. De acordo estão Péres-Tornero & Burgos [8], os quais ressaltam que as diferenças observadas nas taxas de multiplicação in vitro, para espécies e/ou variedades de Prunus pode estar atribuída ao genótipo.
Segundo a regressão polinomial, verificamos que o incremento de BAP no meio de cultura influencia positivamente no número de brotos. (Figura 1). Resultados semelhantes foram obtidos por Chaves [2] com os porta-enxertos Mr. S. 1/8 e Okinawa. Em contrapartida, Rogalski et al. (2003) não observou diferença significativa entre as concentrações de BAP para ameixeira cv. Santa Rosa. Essas respostas mostram que a máxima multiplicação varia com a combinação entre, a concentração dos reguladores presente no meio de cultura e a concentração endógena do explante. 
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Para o parâmetro comprimento de brotação, os resultados indicam que a mesma foi influenciada pela interação dos dois fatores (porta-enxerto x BAP). 
Com relação aos porta-enxertos, até 2,66M de BAP não se observou diferença significativa, porém na concentração mais alta testada (3,99M), o maior comprimento de brotação foi obtido com os genótipos Mr. S. 1/14 e Julior, com 4,55 e 4,67 mm, respectivamente (Tabela 2). 

Tabela 2 - Comprimento médio das brotações de três porta-enxertos de Prunus spp. em resposta a quatro diferentes concentrações de BAP, aos 35 de cultivo, Pelotas/RS, 2004

Comprimento médio das brotações (mm)
 
                              Concentrações de BAP (µM)
 
Porta-enxertos
0,0
1,33
2,66
3,99
Mr. S. 1/8
3,71 a
   3,94 a
  3,52 a
  2,90 b
Mr. S. 1/14
2,56 a
   3,71 a
  3,79 a
  4,55 a
Julior
3,72 a
   2,96 a
  2,55 a
  4,67 a
 Média seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo Teste de Duncan ao nível de 5%.

Entre as concentrações de BAP testadas, observou-se que o comprimento de brotação aumentou conforme o acréscimo do fitorregulador para o porta-enxerto Mr. S. 1/14 (Figura 2). Entretanto, Sczepanski [11] verificou um incremento no comprimento de brotos com a cultivar Mirabolano até 1,78µM de BAP, após esta concentração foi observado uma redução no tamanho destas. De acordo está Lucas [6], o qual cita que as citocininas geralmente estimulam a multiplicação e inibem o comprimento das brotações. Estes resultados também foram observados por Tabachinik & Kester [12] onde verificaram que a concentração acima de 4,44µM de BAP reduziu o tamanho das brotações, porém quando reduziram a concentração para 0,44µM predominou o alongamento das brotações. 
O comprimento médio das brotações de “Julior” mostrou um comportamento quadrático, onde os maiores comprimentos foram obtidos na maior concentração de BAP (3,99µM). Resultados semelhantes foram obtidos por Wagner Júnior et al. [13], onde multiplicando in vitro o porta-enxerto Julior observaram que concentrações mais elevadas de BAP no meio de cultivo favorecia um aumento no comprimento médios das brotações. 

4. CONCLUSÕES
·	A adição de BAP no meio de cultivo aumenta a multiplicação in vitro dos  porta-enxertos  Mr.S 1/8, Mr.S 1/14 e Julior;
·	A concentração de  3,99M de  BAP proporcionou os melhores resultados;
·	O Mr. S. 1/8 foi superior aos demais porta-enxertos estudados.
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