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INDUÇÃO IN VITRO DE CALOGÊNESE EM ANTERAS DE CAFEEIRO UTILIZANDO DIFERENTES NÍVEIS DE
2,4D E CITOCININA
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Uma das características da cultura de tecidos vegetais é a possibilidade de indução do crescimento e da
morfogênese a partir de explantes in vitro. 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, daí a importância de se conhecerem detalhes dos componentes e
propriedades dos meios de cultura, a metodologia para preparar um meio de cultura bem como a relação e
necessidade dos reguladores de crescimento que irão compor o meio de cultura. Para tanto, com vistas á
indução de calos em anteras de cafeeiro, submeteram-se tais explantes florais do arábica cultivar ‘Rubi’ e de
uma população segregante F2, às diferentes concentrações de 2,4 D ( 0, 1, 2, e 4 mg.L-1) combinadas com
cinetina (0, 2, 4, e 8 mg.L-1).adicionadas ao meio de cultura “IC”. As variáveis observadas foram porcentagem
de indução de calos e peso da matéria fresca dos calos. Observou-se a interação significativa entre as
concentrações de 2,4-D e cinetina para a porcentagem de indução de calos e peso da matéria fresca de calos
da população segregante. Sendo que a combinação entre 1 mg.L-1 de 2,4-D e 8 mg.l-1 de cinetina promoveu a
maior indução de calos, com valor aproximado de 32,18%. Observando–se que após um máximo a concentração
de regulador de crescimento passou a inibir a indução de calos. Foi também observada interação significativa
entre as concentrações de 2,4-D e cinetina para a porcentagem de indução de calos e peso da matéria fresca
de calos para a cultivar ‘Rubi’, sendo que a combinação entre 2 mg.L-1 de 2,4-D e 4 mg.L-1 de cinetina
promoveu a maior indução de calos, com valor aproximado de 40%. Pelos resultados obtidos para indução de
calos em anteras de cafeeiro, independente do material genético, pode-se concluir que é necessária uma
auxina juntamente com uma citocinina, e ainda que ambos os materiais respondem de forma diferente às
concentrações dos reguladores de crescimento 2,4-D e cinetina na indução de calos em anteras. Sendo que
para a cultivar ‘Rubi’ a combinação mais eficiente foi de 2 mg.L-1, de 2,4-D x 4 mg.L-1 de cinetina, enquanto
que para a população segregante F2, a combinação mais eficiente foi de 1 mg.L-1 de 2,4-D e 8 mg.L-1 de
cinetina.

Palavras chave: calos, androgênese, cafeeiro, calogênese, anteras

 III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASILBiotecnologia Aplicada à Cadeia Agroindustrial do Café


