Concentrações de NPK no cultivo in vitro de abacaxizeiro ornamental
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Resumo - A obtenção de mudas do abacaxizeiro ornamental Ananas comosus (L.) Merr. var. ananassoides (Baker) Coppens
& F. Leal, pelo método convencional permite a disseminação de patógenos, tornando-se necessária a realização do cultivo
in vitro da espécie. A redução das concentrações de nutrientes do meio de cultura pode ser uma alternativa para a
diminuição no custo de produção, desde que, não afete no crescimento das plantas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o
efeito de diferentes concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio no crescimento in vitro de plantas de Ananas comosus
(L.) Merr. var. ananassoides (Baker) Coppens & F. Leal. Para a condução do experimento, explantes pré-estabelecidos
foram cultivados em meio de cultura MS com diferentes concentrações de nitrogênio (0; 0,419 e 0,838 mg L-1), fósforo (0;
0,019 e 0,039 mg L-1) e potássio (0; 0,026 e 0,051 mg L-1). Maior diâmetro da parte aérea foi obtido com a adição de fósforo e
nitrogênio isoladamente nas concentrações 0,019 mg L-1 e 0,838 mg L-1, respectivamente. Na interação 0,419 mg L-1 de
nitrogênio e 0,051 mg L-1 de potássio obteve-se maior comprimento de plantas.
Palavras-chave: Ananas comosus, Bromeliaceae, nitrogênio, fósforo, potássio.

Concentrations of NPK in vitro cropping of ornamental pineapple plants
Abstract - The propagation of plants of ornamental pineapple Ananas comosus (L.) Merr var. ananassoides (Baker)
Coppens & F. Leal, by the conventional method allows the spread of pathogens, making it necessary for the achievement of
in vitro cropping of the species. The reduction of concentrations of nutrients in the culture medium can be an alternative to
the decrease in the cost of production, provided that do not affect the growth of the plants. The objective of this study was
to evaluate the effect of different concentrations of nitrogen, phosphorus and potassium in vitro growth of plants of
Ananas comosus (L.) Merr var. ananassoides (Baker) Coppens & F. Leal. For the conduct of the experiment, explants preestablished were cultivated in MS medium with various concentrations of nitrogen (0; 0.419 and 0.838 mg L-1),
phosphorous (0; 0.019 and 0.039 mg L-1) and potassium (0; 0.026 and 0.051 mg L-1). Larger diameter of the shoots was
obtained with the addition of phosphorus and nitrogen concentrations alone 0.019 mg L-1 and 0.838 mg L-1, respectively. In
the interaction, 0.419 mg L-1 of nitrogen and 0.051 mg L-1 potassium was obtained a higher plant length.
Keywords: Ananas comosus, Bromeliaceae, nitrogen, phosphorus, potassium.

Introdução
O ananás do campo (Ananas comosus (L.) Merr. var.
ananassoides (Baker) Coppens & F. Leal), também
denominado de coroa verde, pertence à família
Bromeliaceae (Carvalho & Berg, 2007) ainda é pouco
explorado economicamente e destaca-se pela relevante
importância na ornamentação (Silva, 2006). A espécie
apresenta genótipo de frutos pequenos com coloração
amarelo creme a rosa e pedúnculos longos (Souza et al.,
2007), características ideais para utilização em arranjos
naturais (Paula & Silva, 2004).
O abacaxizeiro A. comosus var. ananassoides, assim
como o Ananas comosus var. erectifolius e A. comosus var.
bracteatus estão entre as espécies de abacaxi ornamental
comercializadas no Brasil. Dentre estas foram exportadas
no Ceará aproximadamente US$ 412,9 mil em 2004, para

Holanda (70%), EUA (12%), Portugal (8%) e Alemanha (5%)
(Carvalho et al., 2009).
A obtenção das mudas de abacaxizeiro por propagação
assexuada pode ser realizada pelo método convencional,
ou ainda, por meio da cultura de tecidos (Albert, 2004). O
cultivo in vitro oferece várias vantagens, como grande
número de plantas livres de vírus e bactérias em curto
período, enquanto os métodos de propagação naturais
fornecem pequeno número de plantas em longo espaço de
tempo e permite a disseminação de patógenos (Kazue,
2011).
Na propagação in vitro, a composição do meio de cultura
é essencial para a planta, pois concentra os nutrientes
necessários para o desenvolvimento, podendo ser
formulado com diferentes combinações de acordo com os
requerimentos de cada espécie (Su et al., 2012).
A otimização das concentrações de nitrogênio, fósforo e
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potássio visando o desenvolvimento in vitro na produção de
mudas de ananás do campo para atender o comércio ainda
não foi estudada.
A disponibilidade de determinado nutriente para as
plantas é mais bem prevista pela relação entre os elementos
no meio do que pela simples concentração destes. Desse
modo, relações adequadas dos nutrientes no meio de
cultivo podem permitir melhor balanço dos nutrientes na
planta (Oliveira et al., 2011).
Um dos principais nutrientes é o nitrogênio (N), que
exerce papel fundamental na composição de aminoácidos,
proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas e coenzimas (Kazue,
2011). O N é o nutriente responsável pelo aumento da
produtividade do abacaxizeiro, e a sua deficiência altera
negativamente o crescimento, a produção e a qualidade das
infrutescências (Silva et al. 2009).
O potássio (K) atua em muitos processos fisiológicos no
vegetal, ativa mais de sessenta sistemas enzimático
(Oliveira et al., 2011). A absorção deste nutriente ocorre
principalmente durante o período de crescimento
vegetativo e sua ausência pode resultar em restrição da
fotossíntese, clorose, necrose e decréscimo no crescimento
(Reis et al., 2012).
Outro importante macronutriente é o fósforo (P) que faz
parte de compostos fosfatados (ATP e ADP), ácidos
nucléicos, coenzimas e fosfolipídios. Em carência deste
elemento há redução no crescimento das plantas. Há
evidências que o P, assim como o N, é um nutriente limitante
para o crescimento de algumas bromélias e tem recebido
insuficiente atenção nos estudos fisiológicos (Kazue, 2011).
A dosagem ótima de um nutriente para determinada
espécie pode propiciar o decréscimo da taxa de crescimento
em outras (Reis et al. 2012). Além disto, determinar a
dosagem ótima evita uma possível deficiência ou que a
planta absorva mais do que necessita e essa quantidade a
mais, não tenha reflexo na produtividade (Furlani &
Purquerio, 2010; Damasceno et al., 2012).
Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo
avaliar o efeito de diferentes concentrações de nitrogênio,
fósforo e potássio no crescimento in vitro de plantas de
Ananas comosus (L.) Merr. var. ananassoides (Baker)
Coppens & F. Leal.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido no Laboratório de Cultura
de Tecidos e Células Vegetais da Universidade Estadual de
Montes Claros – Unimontes, Campus de Janaúba, MG.
As plantas de abacaxizeiro ornamental Ananas comosus
(L.) Merr. var. ananassoides foram coletadas em 11 de abril
de 2011, lavadas em água corrente, submetidas à retirada
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das folhas e raízes com auxílio de bisturi e acondicionadas
em frascos com água deionizada. Em seguida, foram
levados para o laboratório e submetidas à assepsia em
álcool 70% por 1 minuto, hipoclorito de sódio a 2,5% com 3
gotas de Tween 20 por 30 minutos sob agitação constante.
Os explantes foram levados para a câmara de fluxo
laminar e submetidos à tríplice lavagem em água
deionizada autoclavada. Após a assepsia, foram extraídas as
gemas axilares com o auxílio de pinça e bisturi e
acondicionadas em meio de cultura MS suplementado com
-1
1 mg L de 6-benzilaminopurina e pH 5,7.
Para a condução do experimento as plantas de
abacaxizeiro ornamental Ananas comosus (L.) Merr. var.
ananassoides pré-estabelecidas obtidas após 3 repicagens
foram submetidas à retirada das folhas e raízes, sob
condições assépticas em câmara de fluxo laminar, obtendose explantes com aproximadamente 1,0 cm de
comprimento.
Os meios de cultura utilizados no trabalho constituíramse de meio de cultivo MS (Murashige & Skoog, 1962) com
alterações nas concentrações de nitrogênio, fósforo e
potássio descritas nos tratamentos e suplementado com 30
-1
-1
-1
g.L de sacarose, 5 g.L de ágar, 1 mg L de 6benzilaminopurina (BAP). Estes foram identificados, o pH foi
ajustado para 5,7 e em seguida distribuídos na proporção 50
mL por frasco, vedados com tampas translúcidas de
polipropileno e autoclavados durante 20 minutos à 121ºC e
1,5 atm.
O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente
casualizado (DIC) com 27 tratamentos constituídos de
diferentes concentrações combinadas de nitrogênio (0;
0,419 e 0,838 mg L-1), fósforo (0; 0,019 e 0,039 mg L-1) e
potássio (0; 0,026 e 0,051 mg L-1). Estas concentrações
corresponderam à ausência do nutriente no meio, a metade
da concentração do meio MS e a concentração padrão do
meio MS, respectivamente. Foram utilizadas 4 repetições e
cada parcela experimental representada por um frasco
contendo quatro explantes.
Após a inoculação, os frascos foram mantidos em sala de
-2 -1
crescimento com luminosidade em torno de 35 µmol.m .s ,
o
temperatura de 253 C e fotoperíodo de 16 horas.
Decorridos 80 dias foram avaliadas as seguintes
características: número de brotações, comprimento e
diâmetro da parte aérea.
Os dados foram submetidos à análise estatística pelo
software SISVAR - Sistema de Análise de Variância de Dados
Balanceados (Ferreira, 2011). As médias quantitativas dos
tratamentos em que houveram diferenças significativas
foram comparadas entre si através da Regressão. Para
efetuar a comparação entre as médias das concentrações
dos nutrientes isoladamente utilizou-se o teste de Tukey a
5% de probabilidade.

De acordo com os resultados houve diferença
significativa para diâmetro e comprimento da parte aérea
das plantas de ananás do campo (Tabela 1).
Tabela 1. Resumo da análise de variância para diâmetro da
parte aérea (DIA), número de brotações (NBR) e
comprimento da parte aérea (CPA) em relação às diferentes
concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio no cultivo in
vitro de Ananas comosus (L.) Merr. var. ananassoides
(Baker) Coppens & F. Leal.
Fontes de
variação

GL

2
Nitrogênio (N)
2
Fósforo (P)
2
Potássio (K)
4
NxP
4
NxK
4
PxK
8
NxPxK
108
Resíduo
Média geral
CV(%)

Quadrados Médios
DIA
241,1574 *
142,5463 *
NS
18,9352 NS
69,4213 NS
78,5185 NS
45,9491 NS
57,3032
45,8322
40,5741
16,69

NBE

CPA

0,0566 NS 1,9665 *
0,1469 NS 0,3366 NS
NS
NS
0,0623 NS 0,1230 NS
0,1761 NS 0,1265 NS
0,0671 NS 0,6687* NS
0,0121 NS 0,1943 NS
0,0989
0,3518
0,1309
0,2184
1,4117
2,4259
25,63
19,26

*

F significativo a 5% de probabilidade, ns F não significativo
GL = graus de liberdade, CV = coeficiente de variação

Diâmetro da parte aérea (mm)

O acréscimo da concentração de nitrogênio promoveu
um aumento significativo no diâmetro das plantas. Melhores
-1
resultados foram obtidos com a utilização de 0,838 mg L de
nitrogênio, correspondente ao valor padrão do meio de
cultura, que propiciou média de 43 mm de diâmetro de parte
aérea de plantas de ananás do campo (Figura 1).
44
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Figura 1. Efeito das concentrações de nitrogênio no
diâmetro da parte aérea de plantas de Ananas comosus (L.)
Merr. var. ananassoides (Baker) Coppens & F. Leal, aos 80
dias de cultivo in vitro.

A aplicação de doses crescentes de N e K, também
promoveu acréscimo no desenvolvimento vegetativo do
abacaxi MD-2. Entretanto, a adição de P não propiciou
qualquer efeito sobre as características relacionadas ao
crescimento (Garçoni & Ventura, 2011).
-1
A adição de fósforo na concentração 0,019 mg L
proporcionou melhores resultados com 42,55 mm de
diâmetro, quando comparadas as médias obtidas no demais
tratamentos (Figura 2).
43

Diâmetro da parte aérea
(mm)

Resultados e Discussão

42
41
40
39

Y = 39,111 + 330,51X -7853,6X2
R² = 1

38
37
0

0,019

0,038
-1

Fósforo (mg.L )

Figura 2. Efeito das concentrações de fósforo no diâmetro
da parte aérea de plantas de Ananas comosus (L.) Merr. var.
ananassoides (Baker) Coppens & F. Leal, aos 80 dias de
cultivo in vitro.
Luz et al. (2006) também observaram efeito significativo
da aplicação de nitrogênio e fósforo, isoladamente sobre o
diâmetro de plantas de Rhapis excelsa aos 60 dias de cultivo.
Com a aplicação de nitrogênio e do fósforo, os autores
observaram um aumento do diâmetro do caule quando
comparado à ausência dos nutrientes.
Ribeiro et al. (2009), em estudo com mamoneira cultivar
BRS 188 Paraguaçu visando verificar o efeito de crescentes
doses de N, P e K, de forma isolada, observou efeito
significativo do acréscimo das doses de N, P e K sobre o
aumento do diâmetro caulinar.
Diferentemente, Mesquita et al. (2012) em estudo com
mamoneira verificaram que a aplicação de fósforo e
potássio não influenciaram no desenvolvimento do
diâmetro caulinar.
Para a característica número de brotações, não houve
diferença entre os tratamentos. O ananás do campo
apresentou em média 1,41 brotações por planta.
Nicoloso et al. (2001) e Russowski & Nicoloso (2003) em
estudo com P. glomerata cultivada in vitro, verificaram que o
número de brotações tem sido o parâmetro de crescimento
menos variável conforme as alterações dos nutrientes do
meio MS.
Em relação ao comprimento da parte aérea houve
diferença significativa para o fator concentração de
nitrogênio analisado isoladamente e para a interação
nitrogênio e potássio.
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Comprimento da parte aérea
(cm)

O acréscimo de nitrogênio favoreceu o crescimento com
melhores resultados na concentração 0,838 mg L-1 de N que
correspondeu a 2,65 cm.
Este resultado foi significativamente superior ao obtido
nas concentrações de 0 e 0,419 mg L-1 de N com médias de
2,24 e 2,37 cm, respectivamente.
O aumento das doses de nitrogênio também
proporcionou efeitos positivos na cultura do açaizeiro,
segundo Oliveira et al. (2011), o acréscimo das
concentrações favoreceu a taxa relativa de crescimento da
altura das plantas.
Russowski & Nicoloso (2003), em trabalho realizado
com P. glomerata, constataram incremento no comprimento
das plântulas com o aumento da concentração de nitrogênio
no meio MS. Segundo os autores ao testarem proporções que
variaram de 0 a 150% de N com relação à concentração
original deste nutriente no meio padrão, observou-se maior
comprimento de plântulas na constituição de nitrogênio de
100% do meio MS básico e tendendo a decrescer na
concentração de 150%.
Em interação, o nitrogênio na concentração 0,419 mg L-1
-1
com o potássio à 0,051 mg L promoveu a maior média de
comprimento das plantas com 2,71 cm (Figura 3).
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Conclusão
Maior diâmetro da parte aérea das plantas foi observado
com a adição de fósforo e nitrogênio isoladamente nas
concentrações 0,019 mg L-1 e 0,838 mg L-1.
-1
-1
Na interação 0,419 mg L de nitrogênio com 0,051 mg L
de potássio obteve-se maior comprimento de plantas de
Ananas comosus (L.) Merr. var. ananassoides (Baker)
Coppens & F. Leal.
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