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RESUMO
Indução de rejuvenescimento de teca (Tectona grandis L. f) através de enxertia
seriada e micropropagação

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da enxertia seriada e
micropropagação no rejuvenescimento de matrizes adultas de Tectona grandis. A
experimentação foi realizada nas empresas Floresteca S.A e Bioteca Ltda, Mato
Grosso, utilizando três materiais genéticos diferente, sendo dois clones, com 35 anos
idade e mudas de semente. Como técnica de macropropagação optou-se pela enxertia
seriada com delineamento inteiramente aleatorizado com três tratamentos
representados pelos materiais genéticos com sete repetições. Para micropropagação,
utilizou-se meio MS modificado. O experimento in vitro foi dividido em etapas: resgate
do meristema com delineamento inteiramente aleatorizado, com os tratamentos sendo
três materiais genéticos com trinta repetições; estabelecimento da cultura com os
tratamentos arranjados em fatorial 3x5 sendo três materiais genéticos com cinco
concentrações de BAP, totalizando quinze tratamentos com cinco repetições;
multiplicação/rejuvenescimento com delineamento inteiramente aleatorizado, com os
tratamentos arranjados em fatorial 3x5 sendo três materiais genéticos com cinco
subcultivos, totalizando quinze tratamentos com três repetições e enraizamento das
microestacas. Para macroprogação, o parâmetro avaliado foi a percentagem de pega
dos enxertos. Para micropropagação, na fase de resgate, avaliou-se o número de
meristemas viáveis; na fase de estabelecimento da cultura, avaliou-se o tamanho,
número de nós e número de folhas dos explantes; e na fase de
multiplicação/rejuvenescimento, avaliou-se o desenvolvimento de brotos nos sucessivos
subcultivos. Os enxertos das mudas obtidas por semente apresentaram brotação aos
sete dias de enxertados comparados aos clones que iniciaram as brotações aos quinze
dias de enxertados. A sobrevivência dos meristemas apicais introduzidos que não
apresentaram oxidação ou contaminação foi superior a 84%. A concentração de 1,5
mg.L-1 de BAP foi a mais significativa na fase de estabelecimento da cultura. O número
de brotação e o rejuvenescimento do material adulto aumentaram à medida que
aumentou o número de subcultivos, bem como a percentagem de enraizamento. O
estabelecimento de minijardim clonal de Tectona grandis é possível mediante uso de
brotações rejuvenescidas in vitro.
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