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RESUMO 

ESTUDOS CITOLÓGICOS EM AMOREIRA, 

Morus alha L. 

Xl 

Autora: TAMARA CANTO FONSECA 

Orientador: PROF. DR. GERHARD BANDEL 

A amoreIra, Morus alba L, é a forrageira utilizada na 

alimentação do bicho-da-seda, Bombyx mori L., pois fornece os 

aminoácidos necessários à produção do fio de seda. 

O presente estudo foi idealizado com o objetivo de estudar a 

citologia da amoreira, o comportamento cromossômico na meiose e mitose e 

o estabelecimento de ápices foliares in vitro. 

Para estudo da macrosporogênese utilizaram-se os clones 

lZ56/4 e IZ15/l e para a microsporogênese o clone lZ1517; oriundos do 

cruzamento entre clones Calabresa e Nezumigaeshi (IZ15/1 e 1517) e entre 

os clones Formosa e Catânia Paulista (IZ56/4) do programa de 

melhoramento do Instituto de Zootecnia da Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo. 
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As flores masculinas no tamanho médio de 2,1 mm foram 

coletadas durante três dias seguidos (setembroIl994) das 5h30 às 22h30 com 

intervalos de uma hora, imediatamente fixadas em etanol acético (3: 1) por 

24h e armazenadas em álcool a 70% a 10°C. As lâminas foram preparadas 

pelo método de esmagamento em carmin propiônico 2%. Nenhuma 

irregularidade foi observada durante a microsporogênese. 

O estudo do estabelecimento de ápices foliares in vitro visou 

a obtenção de raízes de amoreira para estudo dos cromossomos da metáfase 

mitótica. Neste trabalho foi utilizado o clone 1Z56/4. 

Os explantes excisados de estacas cultivadas em casa de 

vegetação foram cultivados em meio MS sólido (Murashige & Skoog, 1962) 

, contendo metade de sua concentração original (MS/2) e 15gr1 de sacarose. 

A taxa média de estabelecimento de ápices foi 46%. As raízes obtidas foram 

tratadas com inibidores de fuso (8-hidroxiquinolina 0,03%; colchicina 

0,010/0 e 0,05%) e/ou inibidores de síntese protéica (cicloheximida 140ppm) 

da fixação em etanol acético. Para coloração usou-se a metodologia de 

F eulgen. Os testes efetuados pennitiram a contagem do número de 

cromossomos 2n = 28 para a amoreira (Malba L.). 



CYTOLOGICAL STUDIES IN MULBERRY, 

Morus alba L. 

xiii 

Author: TAMARA CANTO FONSECA 

Adviser: PROF. DR. GERHARD BANDEL 

SUMMARY 

Mulberry, Morus alba L., is a forage plant used to feed the 

silkwonn, Bombyx mori L., as it provides the necessary aminoacids for the 

silk yarn production. 

The present study was performed with the aim of studying 

the mulberry cytology, the chromosome behavior at meiosis and mitosis and 

the establishment of in vitro leaf apex culture. 

For the macrosporogenesis studies, the clones IZ56/7 and 

IZ15/l were used. For the microsporogenesis studies, the clone IZ15/7 was 

used. The clones IZ15/1 and IZ15/7 are full-sib progeny of the cross 

between Calabresa and Nezumigaeshi clones and the clone IZ56/4 are from 

the cross between Fonnosa and Catânia Paulista clones, of the pIant 
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breeding program of the Instituto de Zootecni~ from the Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento of the State of São Paulo. 

The male flowers, of a medium size of 2,1 mm, were 

collected during three consecutive days (September/1994) from 5:30 a.m. to 

10:30 p.m. with one hour interval, immediately fixed in acetic ethanol (3:1) 

for 24h and stored in 70% alcohol at 10°C. The slides were prepared by 

smear method in 2% propionic carmin. No irregularity was observed during 
. . 

mlcrosporogenesls. 

The study of establishing in vitro leaf apex culture aimed at 

obtaining mulberry roots for study of mitotic metaphase. The clone used in 

this study was IZ56/4. 

The explants excised from cultivated cuttings fi the 

greenhouse were cultivated in solid MS (Murashige & Skoog, 1962) 

medium, containing half of its original concentration (MS/2) and 15grI of 

sucrose. The medium rate of apex establishment was 46%. The roots 

obtained were treated with spindle inhibitors (0,03% 8-hydroxiquiloine, 

0,01% and 0,05% colchicine) and/or protein synthesis inhibitors (I4Oppm 

cycloheximide) for several times before fixation in acetic ethanol. For 

staining, the Feulgen methodology was used. The tests allowed the counting 

of2n = 28 chromosome number for mulberry (M.alba L.). 



1 INTRODUÇÃO 

A origem da sericicultura não é bem esclarecida, mas há 

mais de 6.000 anos os chineses são considerados como os descobridores do 

bicho-da-seda (Bombyx mori L.) inseto esse considerado como domesticado. 

A história conta que por volta de 2.600 AC o imperador 

chinês Hwang-Te delegou a criação do bicho-da-seda a sua esposa Hsi

Ling-Shi, que desenvolveu a tecnologia da produção do fio e tecido da seda 

para seu uso exclusivo. O segredo ficou guardado por mais de 3.000 anos. 

A primeira menção autêntica sobre a seda acha-se entre as 

crônicas de Chew-king em 2.000 AC e depois disso, a seda passou a ser 

usada nos melhores lugares de cerimoniais públicos e foi símbolo de 

homenagem aos imperadores. 

Com a construção da" Rota da Seda" (6.400 km) no período 

do reinado do imperador chinês Wu-Ti, no ano de 140 AC, ocorreu a 

introdução da seda no ocidente e restante do oriente, com a posterior difusão 

para os outros pontos do mundo. Hoje a sericicultura é conduzida em mais 

de 20 países como o Japão, China, Rússia, Índia, Coréia, Itália, França e 

Brasil. 
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No Brasil a produção de seda teve seu início qUillldo o 

imperador D. Pedro n, no século XIX, instalou a primeira indústria 

denominada "Companhia Seropédica Fluminense", na cidade de Itaguai, Rio 

de Janeiro. Em 1921, Francisco Matarazzo implantou a SA Indústria de 

Seda Nacional, em Campinas, SP. 

Atualmente, a situação da sericicultura brasileira é de 

expansão na produção de casulos e fios de seda, concentrando-se a sua 

produção nos Estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e 

Roraima. 

Não obstante o bicho-da-seda possa ser alimentado de 

algumas outras plantas, a folha de amoreira é o seu alimento mais adequado 

pois fornece os aminoácidos necessários à produção do fio de seda. 

Através de dados estatísticos verificou-se que a 

produtividade de casulos por área de amoreira cultivada no Estado de São 

Paulo era muito baixa quando comparada a do Japão (Scarpelli,1968). A 

causa principal era atribuída ao fato dos amoreirais serem tormados com 

antigas variedades pouco produtivas em folhas e estas serem pobres em 

elementos nutritivos ao bicho-da-seda. Em 1968, o Japão já registrava uma 

produtividade de 747,92kglha de casulos (Overseas Technical Cooperation 

Agency, 1971) enquanto no Estado de São Paulo a produtividade era ainda 

247JOkglha1
• 

I I nstituto de Economia Agricola - Prognóstico 1980/81. 
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Este alto rendimento apresentado pelo Japão era devido, entre 

outros fatores, principalmente ao uso de clones híbridos de alta 

produtividade, com folhas ricas em elementos nutritivos (Hazama, 1968) . 

Unl intenso programa de melhorruuento da amoreira foi então 

desenvolvido a partir de 1965, no Serviço de Sericicultura de Campinas, 

mais tarde incorporado ao Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, como 

Seção de Sericicultura. Hoje todo o banco de germoplasma oriundo deste 

programa encontra-se no Centro Estadual de Pesquisa Aplicada em 

Sericicultura (CEPAS), Gália, SP, com clones que deram um impulso na 

produtividade dos amoreirais. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Fiações de Seda, 

o nível nacional de produção de casulos verdes soma 16.260 toneladas 

empregando mais de 11.000 famílias que cultivam cerca de 960.000 ha de 

amoreira. Atualmente, estima-se em cerca de 50.000 pessoas envolvidas 

diretamente na sericicultura (ABRASSEDA, 19952
). 

A nível mundial o Brasil coloca-se em 5° lugar na produção 

de casulos verdes e fios de seda (Tabela I). Pelos dados fornecidos pela 

ABRASSEDA (1997)3, pode-se observar que a China, juntamente com a 

Índia, detêm 88,6% e 84,0% da produção de casulos e fios de seda, 

respectivamente. Isto nos dá idéia de que apesar do uso ocidental de seda, 

principalmente para alta costura, o grande volume de consumo está ligado ao 

uso das vestimentas tradicionais, muito valorizadas entre os povos asiáticos. 

1 ABRAS SEDA (Associação Brasileira de Fiações de Seda, São Paulo) ínfonne estatístico 1995. 
J ABRAS SEDA (Associação Brasileira de Fiações de Seda, São Paulo) infonne estatístico 1997 
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Tabela 1. Produção mundial de casulos verdes e fios de seda no ano de 1994 

PAÍSES Casulos Verdes Fios de Seda 

TON % TON % 

China l° 777.000 76,0 1 ° 66.060 69,4 
Índia 2° 128.300 12,6 2° 13.914 14,6 
ex-URSS 3° 32.000 3,1 4° 2.850 3,0 
Tailândia 4() 21.200 2,1 6" 1.788 1,9 
Brasil 5° 18.300 1,8 5° 2.538 2,7 
Vietnan 6° 15.000 1,5 7° 1.500 1,6 
Coréia do Norte r 14.000 1,4 8° 1.380 1,4 
Japão 8° 7.700 0,7 ...,0 3.900 4,1 .) 

Coréia do Sul 9° 900 0,1 9° 492 0,5 
Turquia 10° 500 0,0 10° 78 0,1 
Outros 7.000 0,7 678 0,7 

Total 1.021.900 100,0 95.178 100,0 

Fonte: ABRAS SEDA, 1997 

A seda movimenta bilhões de dólares anualmente no 

mercado internacional, oferecendo boas perspectivas para países em 

desenvolvimento. 

Okamoto B Tinoco, 19964 enfatizaram a importância social e 

econômica da sericicultura, empregando mão-de-obra familiar em pequenas 

propriedades e fixando o homem no campo, numa área que gera divisas ao 

país devido a exportação. 

O objetivo deste trabalho foi estudar a citologia da amoreira 

considerando que no gênero Morus, a literatura é muito escassa (Datta, 

1954), Susheelamma et aI., 1990) e no Brasil inexiste. 

4 OKAMOTO. F: TINOCO. STJ Análise da Cadeia Produtiva de Serícicultura Trabalho realizado para 
a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 1996. pJJ 
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o pnmerro objetivo deste trabalho foi a análise da 

microsporogênese e da macrosporogênese de alguns clones da espécie 

Morus alba L. 

Outro objetivo foi o estudo dos cromossomos mitóticos tendo 

em vista as observações e dúvidas relatadas por vários pesquisadores, quanto 

ao seu tamanho e morfologia (Sinoto, 1929; Royan-Subramanian, 1965 e 

GiU E Gupta, 1979). Para a observação dos cromossomos mitóticos foram 

obtidas raízes oriundas do cultivo in vitro visando-se um estudo sobre o 

estabelecimento dos ápices foliares em meio de cultura, protocolo que 

poderá ser usado na micropropagação de amoreirais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Características botânicas da amoreira, Monls alha L. 

A amoreir~ Morus alba L., é urna planta lenhos a CUjas 

folhas são usadas corno alimento das larvas do bicho-da-seda, (Bombyx 

mori L.) o qual pode sobreviver, crescer e até produzir casulos fracos 

quando alimentado por tolhas de outras plantas, mas somente sobre folhas 

de amoreira atinge o encasulanlento nom1a1 e a sua reprodução (Oka & 

Ohyama, 1986). 

A distribuição da amoreira se dá em várias regiões do mundo 

(Ting-Zing et al.,1988) a qual contunde-se com os seus centros de origem 

(O.T.C.A., 1971), classificados como: 

(1) Parte sudoeste da Ásia continental e Japão; 

(2) Ilhas de Java e Sumatra~ 

(3) Oman e parte sudoeste da Índia: 

(4) Cáucaso, Pérsia e Ásia ocidental: 

(5) Oeste da África~ 

(6) América do Sul e do Norte 
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Esta distribuição ampla reflete segundo Ting-Zing et alo 

(1988) a adaptabilidade da amoreira aos vários ambientes, subtropical, 

tropical e temperado. 

Rangaswami et aI. (1976) consideram a taxonomia da 

amoreira bastante confusa talvez devido a duas causas principais, à sua 

ampla distribuição e origem e à polinização cruzada, o que gera grande 

variação nos caracteres, dificultando a sua classificação. Vários 

taxonomistas têm tentado classificar a amoreira usando para isto diferentes 

sistemas. 

Um histórico cronológico sobre as primeiras tentativas de 

classificação taxonômica da amoreira pode ser encontrado nas publicações 

da Food and Agriculture Organization of the United Nations (Rangaswami 

et al.,1976 e Ting-Zing et al.,1988) e da Overseas Technical Cooperation 

Agency (O.T.C.A., 1971), assim resumidos: 

- O primeiro botânico a classificar a amoreira foi Carolus Linnaeus por 

volta de 1750, colocando-a dentro da família Moraceae, e do gênero Morus 

com cinco espécies: lvlorus alba L.; Mnigra L.; Mrubra L.; Mtartarica L. 

e AJ. indica L. 

- Depois de Linnaeus, somente por volta de 1850, Ledebour usando como 

critério taxonômico o estudo de papilas e pelos sobre o estigma classificou 

a amoreira em duas espécies, M.alba e M.nigra . 

- O botânico francês, Seringe, classificou as amoreiras em oito espécies em 

1855, enquanto que outro botânico francês, Ed Burreau, em 1873 

classificou-as em duas espécies, apoiado em caracteres externos e dividiu a 
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Jvf.alba em duas seções, pelo comprimento e fonna da inflorescência 

feminina e sincarpo, subdivididas pelo comprimento do estilo. 

- Também Brandis em 1906 descreveu a classificação das espécies de 

aInoreira em duas seções baseado no conlprimento do estilo e subdividiu 

uma seção baseado no comprimento e forma do sincarpo e outra nas 

características da folha. 

- O botânico alemão Schneider em 1916, classificou as amoreira em três 

espécies com sete variedades. 

- Koidzume em 1917 e 1923 classificou as amoreiras baseado na morfologia 

da flor feminina agrupando-as em duas seções (Dolichostylae e 

Macromorus) usando numa primeira divisão o comprimento do estilo, a 

exemplo de Brandis, e numa segunda divisão as características do estilo, 

pubescente e papilaceo (Figura 1). 

Estigma 
Pubescente 

\( 
/~"l 

j;' '\ I .' l :1. ,H·' ) 

~ 
Estigma 
Papiloso 

Figura 1- Características do estilo da amoreira (lvl.alba L.) segundo 
Koidzume (1917,1923 in: Rangaswami et aI.. 1976) 
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- Diferentemente, Hotta em 1930, dividiu as espécies de amoreira em dois 

grupos (Do1ychocystolithiae e Brachycystolithiae), de acordo com a forma e 

a localização da célula cistolítica nas folhas. Em 1954 ele mudou sua 

classificação e, a exemplo de Koidzume, dividiu as espécies em duas seções 

com base nas características do ramo e folhas. 

(1954) é: 

A classificação botânica da amorerra segundo Barley 

Grupo 

Família 

Sub-família 

Gênero 

Moraea 

Moraceae 

Moraideae 

Morus 

Katsumata (1971) propôs um outro tipo de classificação, 

baseado no tipo de idioblasto existente nas folhas da amoreira (94 tipos). 

O número de espécies dentro do gênero Morus varia 

conforme alguns autores. Para Patel et al.(1983) o gênero Morus abrange 

cerca de 30 espécies no mundo, entre elas Maustralis, Mnigra, 

M bombycis, Malba, etc. Estas espécies são lenhosas, arborescentes, com 

suco leitoso, aquênios não separados. Frutos externos em uma densa espiga 

ou cabeça, estéreis ou férteis, espigas separadas parecendo um cacho; folhas 

denteadas, as vezes lobadas, glabras ou pusbescentes somente nas nervuras 

inferiores, superficie superior brilhante e lisa. Outras espécies de amoreira 

também são importantes por seus frutos comestíveis e madeira aproveitável. 
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Entretanto, segundo O.T.C.A.(l971) e Rangaswami et al.(l976) a 

classificação mais usada pelos pesquisadores é a de Koidzume (1917,1923) 

onde o gênero Morus tem 35 espécies identificadas pela presença ou 

ausência e comprimento do estilo na flor feminina (Tabela 2, Figura 2). 

Mmiyabean 
Af.baninensis M/alifalia 

Matropurpurea M tiliaefalia 

M.mongolica 
/v! bombycis 

A1.jórmosemis Mallslralis 
Mkagayamae 

Figura 2 - Morus spp classificadas pela presença ou ausência e 
comprimento de estilo segundo Koidzume (O.T.e.A., 1971) 

Destas 35 espécies de Morus muitas são poliplóides. A 

amoreira tem n= 14, como número básico cromossômico e vários graus de 

ploidia. A literatura somente relata o cariótipo de 6 delas, apresentadas a 

seguIr: 
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Tabela 2 - Classificação da amoreira (Morus spp.) segundo Koidzume 
(O.T.C.A.,1971 e Rangaswami et aI., 1976) 

Espécie Habitat 
Seção DOL YCHOSTYLAE Koidzume ( estilo curto) 

Pubescente À1.arabica KOIDZ Arábia, Oman 
M mi::uho HOTT A Japão 

Papiloso Mmonl!,olia SCHN China, Coréia 
Mnígriformis KOIDZ China 
lvinotabilis SCHN China 
Mbombycis KOIDZ China, J~ão, Coréia, Tailândia 
Mrotundifólia KOIDZ Tailândia 
Macidosa GRIFF Himalaia, China, Formosa, Japão 
Mkagayamae KOIDZ Japão 
A1. voshimurai HOTT A Japão 
Mcordatifolia HOTT A J~ão 

Mformosensis HOTTA Formosa 

Seção MACROMORUS Koidzume (estilo longo) 

Pubescente Mserrata ROXB Himalaia 
Mnigra L. Ásia, Caucaso, Pérsia 
Mtiliaefolia MAKlNO Japão, Coréia 
Mcathavama HEMSL China 

Papiloso Mmoso::Yí.?;ia STAFF África, Sudão 
M/aevigata WLAL Himalaia, China 
M insignis BUR América do Sul 
Mmacroura MIQ Himalaia, Java, Sumatra 
M.rubra L. América do Norte 
Mmoflis RUSBY México 
Mceltidibo/ia KUNTH América do Norte e Sul 
Mmicrophylla BUCKL América do Norte 
Mboninensis KOIDZ Japão 
MlhouKOIDZ China 
Malba L. China 
Matropurpurea ROXB China 
M viridis HAMILTON Índia 
Mperuana PLANCHON Peru 
M vunanensis KOIDZ China 
M wa/lichiana KOIDZ Índia. Buma, China 
M wittiorum HANDEL Tailândia 
AImallotifó/ia KOIDZI Tailândia 
Ivf.mivahean HOTT A J~ão 



diplóides -

hexaplóide -

octaplóide -

22-plóide -

lvf.lhou; lvf.alba; Mbombvcis 

Mtiliaefolia 

M.laevigata 

Mnigra 
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No Brasil encontram-se no acervo do Instituto de 

Zootecnia, no Centro Estadual de Pesquisa Aplicada a Sericicultura 

(CEPAS), 29 variedades e clones híbridos, sendo a maioria pertencente a 

espécie Morus alba L. 

Na espécie Malba, as flores tem estilo ausente ou muito 

curto, e a maioria dos ramos apresenta coloração marrom acizentada. Suas 

folhas são redondas, inteiras e/ou lobadas, com ponta pequena ou aguda, 

margens afiadas e superficie lisa com 2/5 de filotaxia (Rangaswami et 

al.,1976). 

Apesar da reconhecida influência da qualidade das folhas da 

amoreira sobre a produção de casulos (Fonseca et al.,1990), o volume 

quantitativo de folhas responde, segundo Das & Krishinaswami (1969), por 

2/3 do custo do casulo. O aumento da produtividade pode ser feito pela 

utilização de clones de alta produção e numerosos trabalhos sobre o tema 

têm sido realizados. Sendo a amoreira uma espécie dióica de propagação 

vegetativa, os pesquisadores tem hibridizado plantas portadoras de 

características favoráveis, tais como: reprodução por estaquia, folhas 

grandes e inteiras, intemódios curtos, precocidade de brotação, entre outras, 

para posterior seleção. As plantas obtidas contendo os caracteres favoráveis 
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antes contidas em plantas diferentes, são multiplicadas vegetativamente 

constituindo novos clones (Almeida et aI., 1991). 

A expressão sexual da amoreira é dependente da variedade 

podendo ser monóica, isto é, apresentar os dois sexos em flores separadas 

na mesma planta, como ocorre no clone IZ56/4, ou dióica, isto é, apresentar 

os dois sexos em plantas separadas, o que ocorre nas variedades e na 

maioria dos clones melhorados existentes na coleção do CEPAS. 

Entretanto, a expressão sexual da amoreira parece ser 

influenciada pelas condições ambientais, podendo ser alterada dependendo 

da região onde for cultivada. Este fenômeno pôde ser constatado em 

observações visuais (dados não publicados) com o clone IZ56/4 que na 

região de Limeira, SP, produziu flores femininas e na região de Gália, SP, 

apresentou variações na sua sexualidade, corno segue. Em 1991, produziu 

em sua maioria, inflorescências masculinas, mas apresentou em cerca de 50/0 

delas, f10res femininas em sua base. Em 1992, no início da safra, as 

inf10rescências eram masculinas, no meio da safra, as inflorescências eram 

mistas e no final da satI'a, femininas, Em 1993 voltou ao fenótipo 

apresentado em 1991 

Fonseca et aI. (1985b), realizaram um programa de 

melhoranlento da amoreira visando a obtenção de clones híbridos de alta 

produção e boa qualidade nutritiva e propagação por estaquia aliando 

características positivas das variedades de propagação por enxertia e de alta 

produção com a rusticidade das variedades de propagação por estaquia, 

Neste programa de melhoramento, iniciado em 1965, foram feitos 

cruzamentos entre todas as variedades existentes no campo de germoplasma 
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da extinta Estação Experimental de Sericicultura de Limeir~ SP. Deste 

programa foram eleitos 5 clones (Fonseca et aI.,1982) cujas características 

estão na Tabela 3. 

Tabela 3 - Características de 5 clones superiores eleitos em programa de 
melhoramento, em comparação com a variedade padrão 
Calabresa (Malba L) (Fonseca et aI., 1982) 

CLONES PROGENITORES FOLHAS SE- PM* 
XO KgIha 

IZ 13/6 Fernão Dias x Kokuzo 27 Grande, Inteira e/ou Lobada. M 19.983 
IZ 15/7 Calabresa x Nezumigaeshi Grande, Inteira e/ou Lobada. M 14.274 
IZ 19/13 Talo Roxo x Kokuzo 27 Grande, Inteira F 17.021 
IZ 56/4 Formosa x Cato Paulista Grande, Inteira e/ou Lobada F 20.416 
IZ 57/2 Formosa x Kokuzo 27 Grande, Inteira F 18.859 
Calabresa testemunha Pequena e Recortada F 8.651 

* P.M, =Produção Média de folhas verdes de amoreira obtida em 4 ensaios de competição 
** T.P. = Teor de Proteína Fonte: Fonseca et al., 1982 
M = masculino F = feminino 

T.P.** 

22,93 
22,41 
21,21 
22,36 
20,94 
21,24 

As quatro variedades progenitoras dos referidos clones são 

da espécie Malba e são descritas a seguir, segundo Fonseca et al.( 1985a): 

· Calabresa: Importada da Itáli~ otimamente aclimatad~ é produtiv~ 

rústica e bastante precoce. Reproduz-se bem por estaquia. 

· Formosa: Originária da ilha de F ormos~ muito bem aclimatad~ é precoce, 

produtiva e vigorosa. Reproduz-se facilmente por estaquia. 

· Catânia Paulista: Obtida no Posto Experimental de Limeira, tem caracteres 

semelhantes às variedades Catânia I e Catânia 2 importadas da Itália, daí 

sua denominação. É precoce, vigorosa, produtiva mas não se reproduz bem 

por estaquia. 

· Nezumigaeshi: Importada do Japão onde é denominada Kairyo

nezumigaeshi, é considerada como variedade valiosa economicamente entre 
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as cultivadas. É bem aclinlatada, produtiva, rústica e vigorosa, mas não se 

reproduz bem por estaquia. 

2.2 Citologia 

Dentre os gêneros complexos que têm desafiado os esforços 

de taxonomistas e permanecido criticos e confusos, o gênero Morus, parece 

ter lugar próprio devido ao livre cruzanlento entre suas espécies. A 

população disponível é altamente heterogênea e a classificação é feita 

somente pelos caracteres morfológicos, o que a toma complexa. As 

informações no campo da citologia, cariomorfologia, biologia reprodutiva, 

etc., são insuficientes para responder alguns enigmas enfrentados pelos 

taxonomistas clássicos (Susheelamma et al. 1990). 

Koidzume em 1917 e Horta em 1953 (Susheelamma et aI. 

1990) classificaram o gênero Morus baseando-se nos caracteres 

morfológicos da flor feminina e Katsumata (1972) observou alguns 

caracteres fisiológicos além dos morfológicos. Entretanto, os dois sistemas 

foram considerados incompletos pela falta de dados citológicos e 

embriológicos. 

Sinotô (1929) fàz um relato dos dois primeiros estudos sobre 

os cromossomos do gênero Morus. Em 1909, Tahara foi o primeiro a 

investigar citologicamente plantas do gênero Morus, incluindo lvl. indica e 

A1.alba. Ele observou que, à exceção de uma variedade da última espécie, 

todas tinham número haplóide de cromossomos igual a 14 (2n = 28). Este 

autor também observou algumas diferenças no tamanho de três pares de 
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cromossomos nas células somáticas, os quais ele denominou ~ b e d, e que 

apresentavam formas, significativamente diferentes dos 11 pares restantes. 

Em 1920, Osawa pesquisou 85 raças de Morus, observando que 45 delas 

tinham número haplóide variável. Os dois autores concordaram quanto ao 

número de cromossomos mas discordaram quanto aos pares de 

cromossomos maiores, que para Tahara eram dois e para Osawa um. 

Estudando a meiose de M bombycis, Sinotô (1929) chegou 

as mesmas conclusões que Osawa em relação aos cromossomos grandes no 

gênero Morus e relatou que plantas masculinas de Mbombycis tinham um 

par desigual além dos treze pares de cromossomos. Ele denominou esse 

cromossomo maior de cromossomo "1", e observou que dos quatorze 

presentes nos gametas um é maior, dois são médios e onze são pequenos. 

Estudos mitóticos e meióticos realizados posteriormente (Gill 

& Gupt~ 1979) relatam a existência de dois cromossomos de tamanho 

maior no complemento diplóide das espécies independente do tipo sexual. 

Isto confirma os relatos sobre a presença de um par de cromossomos 

maiores em M.alba e espécies afins (Tahar~ citado por Sinotô, 1929; 

Royan-Subramanian, 1965; Gill & Gupta, 1979). Tahara e Osawa 

(Sinotô,1929) referiram-se a estes cromossomos de tamanho diferenciados 

como alossomos a e b, e sugeriram que eram responsáveis pela 

determinação sexual das espécies dióicas. 

A maioria das espécies de Morus é diplóide tendo 28 

cromossomos. Entretanto, entre elas uma grande escala de poliploidia, indo 

do estado 2n = 2x = 28 até 2n = 22x = 308 tem sido relatada por Fedorov 

(1969) segundo Basavaiah et aI. (1989). Entretanto, em 1990, Basavaiah et 
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alo observam que a espécie lvf.nigra ocupa posição única entre as plantas 

com flores exibindo 308 cromossomos, e relatam que Agaev discorda desta 

contagem cujo número real seria 2n = 22x = 330 cromossomos. 

Muitas espécies poliplóides, especialmente triplóides, são 

cultivadas na parte noroeste do Japão e são notadas por sua resistência à 

temperaturas frias e doenças. Elas têm bom desenvolvimento vegetativo e a 

qualidade de suas tolhas é superior à das diplóides. Triplóides são 

produzidos por cruzamento de espécies diplóides e tetraplóides induzidas 

artificialmente. Tetraplóides servem como um bom material de 

melhoramento além de seu uso na alimentação do bicho-da-seda 

(Rangaswami et al., 1976). 

A poliploidia, especialmente aneuploidia, parece ser de 

ocorrência comum no gênero Morus indicando ter contribuído para a sua 

evolução, o que é evidenciado pela existência de aneuplóides com 2n = 26, 

27 e 30. Kundu e Sharrna sugerem ainda que esta ocorrência de aneuplóides 

é provavelmente devida à extensiva propagação vegetativa que este gênero 

sofre (Sinotô, 1929; Das,1961 e Kundu and Sharrna, 1948 in: Susheelamma 

et al., 1990) .. 

No trabalho de Susheelamma et aI., 1990, foram estudadas 

várias populações de M.bombycis, A4.latifolia e Malba. Os autores 

observaram que a cultivar Chinapeking de M.alba é aneuplóide (2n=30) e 

que a cultivar Kenrnori de lvl.bombycis tem satélites no braço curto do 

cromossomo maior. Os autores concluíram que a fecundação cruzada tem 

desempenhado papel importante na origem dos aneuplóides, devido à 

formação de gametas com número não balanceado de cromossomos em 
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todas as cultivares estudadas. Os autores observaram ainda que a identidade 

citológica foi representada por uma variação fenotípic~ enfatizando que 

pesqUIsas cariomorfológicas associadas a informações sobre o 

comportamento meiótico, bioquímico e fisiológico parecem essenciais para 

auxiliar os taxonomistas na classificação do gênero. 

Mserrata Roxb., conhecida como amoreira do Himalaia é 

reconhecida como uma espécie valiosa de madeira, porém não tem sido 

usada como fonte de alimento ao bicho-da-seda. Basavaiah et aI. (1989), 

descreveram esta espécie como hexaplóide (2n = 6x = 84) contrariando 

relatos de Janaki Ammal (Susheelamma et aI., 1990) que a considerou como 

diplóide. Datta (1954) ao descrever a espécie a Mlaevigata a considerou 

como tetraplóide (2n = 56) contrariando também Janaki Ammal que a havia 

descrito como diplóide. 

Janaki Ammal (Susheelamma et aI. 1990) observou que a 

M.cathayana é facilmente distinguível da Malba por seu fruto cilíndrico, 

folhas pilosas e a existência de três genótipos: 2n = 56 (4x), 2n = 84 (6x) e 

2n = 112 (8x). 

Katsumata & Ishiguro (1980) trabalharam com 

Mcathayana, uma espécie diplóide (2n = 28) e observaram que os dois 

cromossomos maiores têm 1,7Jlm de comprimento, os médios 1, lJlm e os 

menores 0,7Jlm. Os autores relatam ainda a localização do centrômero 

embora tenham tido dificuldades na identificação do mesmo nos 

cromossomos menores e classificaram os cromossomos em cinco tipos 

(metacêntricos, submetacêntricos, subtelocêntricos, acrocêntricos e 

telocêntricos) . 
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A espécie lvfnigra, chamada de amoreira preta, é cultivada 

em muitos países por seus frutos comestíveis, não sendo usada na 

sericicultura porque suas folhas são ásperas e não palatáveis às larvas do 

bicho-da-seda. Entretanto, são usadas nos progranlas de nlelhoranlento em 

cruzamentos com outras espécies. Ela ocupa posição única entre as plantas 

com flores exibindo 22-ploidia (22x) com número de cromossomos 

2n = 308 (Basavaiah et alo 1990). 

Dentre as observações citológicas realizadas com a amoreira, 

Morus spp, Verma et aI., (1986), relatou pela primeira vez a ocorrência de 

citomixia. 

Em 193 1, Woodworth postulou que citoplasma 

heterozigoto favorecia a citomixia e em 1941, Levan relatou que embora as 

causas que levavam à citomixia não fossem muito claras, duas explicações 

eranl geralmente aceitas, isto é, que tipos geneticamente não balanceados 

(tais como, híbridos, haplóides, triplóides) e que estágios iniciais da meiose 

favoreciam a ocorrência do fenômeno (V erma et aI., 1986). 

A poliploidia, principalmente a triploidia tem sido usada 

pelos melhoristas da amoreira que a consideram superiores às diplóides em 

produção e qualidade nutritiva das folhas (Seki and Oshikane, 1985; 

Dzhaferrov and Alekperova, 1978 in: Basavaiah et aI., 1990). 

Em 1986, Verma et ai, trabalharam com um triplóide 

originado do cruzamento entre um diplóide e um tetraplóide, observando o 

aparecimento da citomixia em praticamente todas as fases da meiose, e 

ponderaram que o triplóide resultante deste cruzamento podia ser 

geneticamente não balanceado tàvorecendo a citomixia. Os autores 
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concluíram que apesar da esterilidade nos triplóides ser conseqüência do 

comportamento de seus cromossomos durante a divisão meiótic~ que a 

citomixia também era responsável pela esterilidade. A citomixia levava a 

uma considerável redução do número de grãos-de-pólen devido a 

degeneração das células que continham pouco ou nenhum material genético 

e que a maioria das células que atingiam o final da meiose seriam 

geneticamente desbalanceadas, com maior ou menor número de 

cromossomos. AbduUaev et al. (V erma et aI., 1986), entretanto, 

consideravam a esterilidade útil ao cultivo da amoreira pois leva a alta 

produção e nutritividade. 

2.3 Micropropagação 

Debergh & Read (1991) defmem a micropropagação como a 

"propagação true-to-type de um genótipo selecionado usando as técnicas da 

cultura in vitro". 

Desde o sucesso de Murashige & Skoog (1962) na 

propagação do tabaco, sua formulação vem sendo muito usada como 

modelo pela maioria dos pesquisadores. O lançamento do trabalho de 

Murashige (1974) propondo um protocolo para micropropagação de plantas 

deu novo impulso a área. Debergh & Read (1991) propuseram 5 estágios 

para o estabelecimento da micropropagação: estágio O = estágio 

preparatório~ estágio I = início da cultura~ estágio 2 = multiplicação; estágio 

3 = clonagem e indução de raízes; estágio 4 = transferência para condições 

de casa de vegetação. 
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Plantas mutantes oriundas da cultura in vitro têm inquietado 

os produtores. As características atípicas podem ser , nanismo, mudança de 

cor, mosaicismos, mudanças no hábito de crescimento e produtividade. A 

genética molecular bem como estudos fisiológicos e citológicos têm 

permitido, segundo Swartz (1991), maiores entendimentos sobre a origem 

destas variações. 

Em consulta feita aos periódicos PIant Cell Reports e PIant 

CeU, Tissue and Organ Culture (1981 - 1995) foram encontrados 25 

trabalhos (Tabela 4) cujo objetivo principal é a multiplicação in vitro de 

espécies importantes que se mostram recalcitrantes na propagação 

vegetativa. Esses trabalhos salientam que a multiplicação in vitro deve 

manter o tipo verdadeiro, ou seja, visar o estabelecimento de um protocolo 

que não ofereça risco de incidência de variação somac1onal. A procura pela 

introdução in vitro de ápices foliares está também ligada à necessidade de se 

obter uma produção rápida de uma grande quantidade de mudas. A Tabela 

4 apresenta uma lista de espécies alimentícias (9), plantas medicinais (8), 

forrageiras (3), ornamentais (3) e florestais (2) para as quais protocolos de 

micropropagação foram estabelecidos. 

A fonte de explantes variou desde raízes até brotos apicais 

(Erdei et al., 1981~ Pérez et al.,l985~ Dhawan & Bhojwani, 1985; 

Hovanesian & Torres, 1986; Jha & lha, 1989; Rout & Das, 1993: Christopher 

& Rajan ,1994: Berger & Schaffner,1995) os quais foram retirados de 

plantas assépticas. Os explantes foram igualmente retirados de plantas 

adultas desenvolvida') no campo ou ca')a de vegetação. Foram utilizados 

segmentos nodal e apical (Shipton, 1982; Padhya & Mehta.1982: Sita & 
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Rani, 1 985; Ideda et aL,1988; Reed,1991; lha & Sen,1992; Pandey et 

aI., 1992; Wawrosch et al.,1994), brotos foliares (Tamura et aI., 1984; 

BaneIjee & Langhe, 1985; Shipton & lackes, 1986; lha & Sen,1992; 

Corchette et al.,1993; Krishinan & Seeni,1994; Krishinan et aI., 1995), 

brotos florais (Hiraoka et aI., 1984), rizomas (Hosoki et al., 1989) e explantes 

foliares (Rauber & Grunewaldt,1988) 

Tabela 4 - Lista de algumas espécies de plantas com protocolos estabelecidos 
visando à introdução in vitro. 

ESPÉCIE USO REFERÊNCIA 
Digitalis lanata medicinal ERDEI et aI., 1981 
Callistemon vimina/is omamental SHIPTON,1982 
Nephrolepis omamental PADHYA & MEHTA,1982 
Atracty/odes /ancea medicinal HIRAOKA et a!., 1984 
Stevia rebaudiana açúcar TAMURA et aI., 1984 
Leucaena /eucocepha/a forrageira DHAWAN & BHOJWANI,1985 
Musaspp banana BERNEJEE & LANGHE,1985 
Euca/yptus grandis florestal SITA & RANI,1985 
Cory/us avellana frutífera PÉREZ et aI. ,1985 
Leptospermum spp chá SHIPTON & JACKES,1986 
Unio/a paniculata forrageira HOVANESIAN & TORRES,1986 
Cephaelis ipecacuanha medicinal IDEDA et aI., 1988 
A/lium spp alho RAUBER & GRUNEWALDT, 1988 
Paeonia lactifo/ia ornamental HOSOKI et aI., 1989 
Cephaelis ipecacuanha medicinal JHA & JHA,1989 
Limnanthes spp óleo REED,1991 
Camelia sinensis chá JHA & SEN,1992 
A/lium tuberosum cebolinha PANDEY et al.,1992 
Ulmus pumila florestal CORCHETE et aI. ,1993 
Madhuca longifo/ia medicinal ROUT & DAS ,1993 
Woodfordia fruticosa medicinal KRISHNAN & SEENI,1994 
Achillea asplenifolia medicinal WAWROSCH etal. ,1994 
Capsicum spp pimenta CHRISTOPHER & RAJAN,1994 
Swartzia madagacariensis forrageira BERGER & SCHAFFNER,1995 
Trichopus zey/anicus medicinal KRISHINAN et al.,1995 

Fonte: Plant Cell Reports e Plant Cell, Tissue and Organ Culture (1981 - 1995) 
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A desinfecção utilizada nos vários trabalhos, 

independentemente do tipo de explante utilizado, fez uso do cloreto de 

mercúrio (HgCh) ou do hipoclorito de sódio (NaOCI), em diferentes 

concentrações e tempos de exposição. Cerca de um terço deles lavam o 

explante em etanol (70%, v/v) para romper a tensão superficial e permitir 

uma desinfeção mais eficiente. A adição de algumas gotas de Tween (um 

agente quelante) é relatada em alguns dos trabalhos que utilizam NaOCl ou 

HgCh (Reed, 1991~ Ideda et a1.1988~ Hiraoka et aI., 1984). 

Poucos trabalhos relatam as taxas de contaminação 

verificadas no início da cultura. Em espécies de Allium observou-se 9% de 

contaminação no alho porró, 60% no alho comum e 0% na cebolinha 

(Rauber & Grunewaldt, 1988); em Limnanthes spp observou-se uma alta 

taxa de contaminação devida ao tipo de formação das rosetas (Reed, 1991); 

em Uniola paniculata observou-se 33% (Hovanesian & Torres, 1986) e em 

Leucaena leucocephala 20 a 300/0 (Dhawan & Bhojwani, 1985). Foram 

tan1bém observadas altas taxas de contaminação quando se utilizou o HgCh 

como desinfetante de Camelia sinensis (lha & Sen, 1992) e Trichopus 

::eylanicus (Krishnan et aI., 1995). Taxas entre 10 a 30% foram observadas 

em Wooqlordia fruticosa (Krishnan & Seeni, 1994). A desinfeção com 

HgCh usada em Trichopus ::ey/anicus foi letal ao tecido quando o tempo de 

exposição foi maior que sete minutos, embora tenha reduzido a menos de 

15% a taxa de contaminação (Krishinan et al., 1995). 

O meio de cultura básico mais utilizado, com algumas 

exceções, foi o MS (Murashige & Skoog, 1962). O trabalho de Krishnan & 

Seeni (1994), com 111oodfordia fruticosa, uma planta medicinal. relata 



24 

problemas com exudação de fenóÍs no melO de cultura, tendo sido 

controlada com três mudanças sucessivas, a cada três dias, para meio fresco. 

A emergência de um broto ocorreu em 75% dos explantes em meio livre de 

hormônios, mas o desenvolvimento posterior dependeu da presença de BAP 

(6-benzilaminopurina). Já em Musa spp, o controle de oxidação do meio de 

cultura foi obtido pela adição de ácido ascórbico (Banerjee & Langhe 

1985). 

A emergência e crescimento dos brotos assun como o 

enraizamento deles, dependeu na maioria dos relatos da adição de 

citocininas e auxinas, ao meio de cultura basal. As citocininas mais usadas e 

que mostraram maior eficiência foram a BAP e a BA (benziladenina) 

sozinhas ou em combinação com auxrnas. Também K1N (cinetina) mostrou

se eficiente na indução de brotos em Stevia rebaudiana (Tamura et aI. 

1984), Trichopus =eylanicus (Krishlnan et alo 1995) e Cephaelis 

ipecacuanha (Ideda et aI. 1988 e Jha & Jha 1989). O enraizamento ocorreu 

em meio livre de fitoreguladores (Rauber & Grunewaldt, 1988; Hiraoka et 

aI. 1984; Wawrosch et aI. 1994) ou com a adição de IBA (ácido indol

butírico), IAA (ácido indol-acético) e NAA (ácido naftaleno acético). Em 

Corylus avellana, as raízes não se tomaram visíveis na presença de IBA 

mas emergiram logo após sua transferência para meio sem hormônios 

(Pérez et ai. 1985). Em Digitalis lanata as plantas enraizadas em meio com 

hormônio mostraram maior susceptibilidade à doenças, com taxas baixas de 

sobrevivência, 10 a 600/0 no período de adaptação (Erdei et aI. 1981). Em 

Corylus avelana o aumento da concentração de IBA promoveu a fomlação 

de raízes mas também a necrose apical, que foi devida ao período de tempo 
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que os brotos ficaram em contato com o hormônio (Pérez et aL,1985). Em 

Leucaena leucocephala o IAA induziu à formação de raízes em 1000/0 dos 

brotos. Com a adição de NAA e IBA as maiores porcentagens de 

enraizamento foram 69 e 86% respectivamente, mas as raízes fOffiladas 

eram inadequadas (Dhawan & Bhojwani, 1985). 

O agar foi o agente gelificante quase unanimente usado para 

todas as espécies e explantes estudados. O gelrite foi usado somente em 

cultura de Cephaelis ipecacuanha (Ide da et aI., 1988). Efeitos do agente 

gelificante foram relatados em Swart::ia madagascariensis que mostrou 

maior indução de brotos em meio solidificado com agar e agarose (Berger & 

SchaíTner, 1995). Os autores relacionaram a baixa taxa de indução de brotos 

observada em meio com gelrite com a hiperidricidade, freqüentemente 

encontrada quando se usa este agente gelificante (McCown & McCown, 

1987). 

Estes trabalhos mostram que é possível estabelecer um 

protocolo eficiente com taxas de estabelecimento de 80 a 1000/0, para a 

maioria das culturas estudadas. As medicinais Madhuca longifolia (Rout & 

Das, 1993) e Trichopus ::eylanicus necessitam de pré-aclimatação que 

permite atingir taxas de sobrevivência de 70 a 85% , respectivamente, 

(Krishinan et aI., 1995). 

A espécie florestal Ulmus pumila exige três etapas para que 

ocorra de 60 a 70% de estabelecimento in vitro; onde as plantas novas 

enraizadas em meio com BA são transferidas para meio sem hormônio e as 

que não mostraram raízes, para meio com NAA (Corchete et aI. 1993). 
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A Leucaena leucocephala mostrou-se mais recalcitrante 

exigindo um estágio de pré-transplante para se obter apenas 40% de 

sobrevivência. A pré-transferência se dá em etapas, passando por meio 

sólido inclinado, onde as raízes são encobertas por meio líquido, com 114 da 

concentração original de sais de MS, por 4 semanas. Em seguida, os tubos 

de cultura são destapados e após uma semana as plantas são transferidas 

para vasos com areia esterilizada e irrigados em dias alternados com solução 

de Hoagland (Dhawan & Bhojwani, 1985). 

2.3.1 Micropropagação da amoreira (Morus spp) 

A amoreira, Morus alba L. é uma árvore de rápido 

desenvolvimento, de polinização cruzada. A propagação por sementes não 

conserva o tipo verdadeiro, devido à sua alta heteregozidade (Das, 1983 in: 

KIM et al., 1985). O número diplóide de cromossomos da maioria das 

espécies do gênero Morus é 28, sendo que algumas altamente poliplóides 

têm sido encontradas (Kim et al., 1985). Entre os poliplóides, os triplóides 

têm características desejáveis, tais como, melhor desenvolvimento de ramos 

e folhas, qualidade nutricional superior e resistência ao frio e doenças (Kim 

et aI., 1985). Entretanto, segundo Das (1983 in: Kim et aI., 1985), a 

produção e multiplicação dos triplóides é demorada. Convencionalmente, a 

amoreira é propagada por estacas mas alguns genótipos de alto valor 

nutritivo mostram dificuldades para enraizamento (Jain et aI., 1990). 
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A cultura de tecidos via propagação donal fornece uma 

alternativa à propagação vegetativa de espécies lenhos as com características 

desejáveis (Biondi & Thorpe, 1982; Thorpe 1983). O primeiro trabalho de 

cultura de tecidos de amoreira foi desenvolvido por Ohyanm em 1970 e a 

partir desta data, muitas espécies de Morus têm sido cultivadas in vitro 

(Yadav et aI., 1990). A regeneração in vitro da amoreira foi relatada no 

Japão para várias espécies de Morus por Oka & Ohyama (1986); na Índia 

para M nigra, Mindica, Mlaevigata e M .alba por Yadav et aI. (1990), 

Bapat & Rao (1990) Hossain et al. (1992) e Kathiravan et al.,(l995). 

Dentre os protocolos de propagação in vitro, um deles utiliza 

ápices foI i ares e botões axilares como explantes de Camelia spp 

(Nakamura, 1991). No caso da amoreira este é um meio útil para a rápida 

propagação donal, produção de plantas livres de doenças e preservação de 

recursos genéticos. 

Os relatos sobre micropropagação da amoreIra são 

principalmente de dois tipos, cultura de calos, induzidas de vários explantes 

e de órgãos, usando como explante principalmente botões de inverno, ápices 

foliares e gemas axilares (Oka & Ohyama, 1986). Mhatre et al.(1985) 

utilizaram botões axilares em meio livre de hormônios para produzir brotos 

que serviram como fonte dos explantes : folhas, segmentos de ramos e 

botões axilares. Mais recentemente, Islan et aI. (1993) utilizaram brotos 

jovens excisados de plantas de M.laevigata de 12 anos como explante. 

Enomoto (1987) obteve plantas perfeitas de anlOreira partindo de gemas 

axilares ou apicais transplantadas diretamente em meio MS com BA e a 
-

seguir transferidas para meio sem hormônio para enraizamento. Plantas 
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completas de Malba cv MR2 foram obtidas a partir de hipocótilos retirados 

de cultura asséptica oriunda de sementes e sub cultivada em meio MS 

suplementado com BA (0,5mgll) e IAA (0,5mgll). A regeneração se deu a 

partir de calos friáveis em 5 a 6 semanas (Kathiravan et ai., 1995). 

O meio de cultura mais utilizado para amoreira tem sido o 

MS (Murashige & Skoog,1962) completo ou não, suplementado ou não por 

citocininas e/ou auxinas. Oka & Ohyama (1975), realizaram três tipos de 

experimentos com o objetivo de avaliar meios de cultura adequados à 

cultura de gemas axilares. No primeiro experimento foram usados ramos de 

1,0 a 1,5 cm e de 0,3 a 0,5 cm com uma gema ou a gema isolada. No 

segundo experimento, utilizaram gemas isoladas, em três estádios de 

desenvolvimento, e no terceiro experimento foi avaliado o período de 

desenvolvimento da gema no qual os reguladores de crescimento foram 

efetivos. Os autores observaram que o meio básico MS suplementado com 

NAA produziu brotos pequenos, e o suplementado com citocinina BA 

produziu brotos mais longos. Na indução dos brotos, a citocinina foi efetiva 

por um período de tempo mais longo que a auxina. 

U ma interessante observação feita por Oka & Ohyama 

( 1981) refere-se ao efeito da citocinina BA quando adicionada ao meio de 

cultura inicial e subculturas. Eles notaram que as folhas inicialmente 

desenvolvidas em ausência de BA, posteriomente não produziram brotos em 

qualquer nível do hormônio. Já as folhas inicialmente tratadas com 1 mgll de 

BA tinham a capacidade de formar brotos derivados da zona transicional 

entre a nervura principal e o pedolo. Os autores concluíram que a aplicação 

de BA antes da excisão da folha (explante) foi essencial para estabelecer 
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algum status favorável à indução de brotos sobre o explante foliar. O nível 

de BA durante a sub cultura do explante excisado também afetou o 

desenvolvimento do broto. Segundo os autores, isto indica que o BA está 

envolvido na indução da atividade meristemática e também na 

diferenciação e elongação dos brotos oriundos deste tecido. Já em 1976, 

Ohyama & Oka, trabalhando com gema apical haviam observado que o 

suplemento exógeno de BA e NAA era necessário à morfogênese levando 

ao desenvolvimento de uma planta completa de amoreira. 

Hossain et alo (1992) observaram que a porcentagem 

máxima de explantes nodais em M laevigata, cultivados em diferentes 

concentrações de citocinina que produziram parte aérea e ramos mais 

longos, ocorreu em meio contendo lrngll de BA. Porém o número máximo 

de brotos/explante foi obtido em meio contendo 2,5mgll de BA. Os mesmos 

resultados foram observados com Mnigra por Yadav et aI. (1990). 

Jain et alo (1990) trabalhando com quatro espécies de 

amoreira, M.indica, Malba, Mrotundifolia e Mbombycis, observaram que 

a resposta à produção de brotos variou com o genótipo. Já Saito (1992) não 

observou o mesmo resultado quando trabalhou dentro da espécie Malba 

com as variedades Hayatesakari, Minamisakari e Kenrnochi. 

Nenhum dos trabalhos consultados sobre micropropagação 

da amoreira relatou estudos sobre a instabilidade cromossômica em plantas 

derivadas deste processo (Tabela 5). 
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Tabela 5 Lista de algumas espeCles de amoreIra, Alorus spp, 
micropropagadas in vitro. 

ESPÉCIE TIPO DE EXPLANTE REFERÊNCIA 

lvialba botões de inverno OKA & OHY AMA, 1973 
Malha • gemas axilares OKA & OHY AMA, 1974 
lvforus spp ápices foliares OHY AMA & OKA) 976 
/l.;falba ápices foliares OKA& OHYAMA,1981 
Ai. indica ápices fohares MATRE et al.,1985 
lvf.alha sementes KIM et aL, 1985 
Morus spp gemas de inverno, ápices fohares OKA & OHY AMA, 1986 
Mindica gemas vegetativas BAPAT et al.,1987 
Morusspp folhas, hipocótilo, gemas e ápices foliares ENOMOTO,1987 
A1.nigra ápice foliar e segmentos nodais Y ADA V et aL, 1990 
fvforus spp botões axilares JAIN et al.,1990 
lvf.indica botões axilares BAPAT & RAO,1990 
fvf.laevigata ramos jovens HOSSAlN et al.,1992 
Malha folhas, gemas de inverno SAITO,1992 
Aloms spp brotos jovens ISLAN et aI.,1993 
fvialba hipocótilo KA TH1RA V AN et aI., 1995 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Macrosporogênese e Microsporogênese de Morus alba 1. 

o material biológico usado no presente estudo foi coletado 

no campo de introdução do Centro Estadual de Pesquisa Aplicada a 

Sericicultura (CEPAS) no município de Gália, pertencente ao Instituto de 

Zootecnia, Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, SP. 

No estudo da morfologia floral, macrosporogênese e 

microsporogênese da amoreira Morus alba L. , foram utilizados clones 

oriundos do programa de melhoramento da amoreira do Instituto de 

Zootecnia (Fonseca et al., 1985a,b). 

Nos anos de 1991,1992 e 1993, foram coletadas flores dos 

clones Catânia Paulista e Formosa e do clone melhorado IZ 56/4 (Figura 3). 

Em 1994 foram coletadas flores dos clones IZ 15/1 e IZ15/7 (Figura 4) 

oriundos do cruzamento entre os clones Calabresa e Nezumigaeshi, (Tabela 

6, Figura 5). 

As t10res foram coletadas em vários estádios de 

desenvolvimento do início ao fim do florescimento. Foram realizadas coletas 

em quatro anos, sendo nos tres primeiros (1991, 1992, 1993) das 9 
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Tabela 6 - Características morfológicas e de produção dos clones IZ15/l e 
IZ15/7 e seus progenitores Calabresa e Nezumigaeshi. lvf.alba L. 

Ca racterísticas Calabresa Nezumigaesh IZ 15/1 lZ 15/7 
i 

Sexo da planta feminina masculina feminina masculino 

FOLHA: 
Comprimento 18,2 15,7 19,0 16,7 

Largura l3) l3,6 l6,3 12,0 

Formato pentalobada geralmente pentalobada inteira ovada 
pentalobada 

Cor - - verde escura verde clara 
Superficie plana plana plana plana 

Pecíolo 5) 5) 5,0 5,6 

RAMO: 
Cor marrom amarelo claro marrom marrom 

escuro acinzentado escuro esverdeado 
acinzentado acinzentado acinzentado 

Gema pequena pequena curta grande pequena 

Reprodução Vegetativa Sim Não Sim Sim 

DADOS POR METRO DE RAMO 
Número de folhas 26 47 25 26 

Peso de folhas(PF) 79,0 166,0 93,7 63,3 

Peso de ramos (PR) 33,5 65) 52,1 34,6 

Peso médio de folhas 3,04 3,54 3,74 2,43 

Relação PF IPR 2,36 2,55 1,80 1,83 

Comprimento de 3,8 2,1 4,0 3,8 
intemódios 

Produção de folhas 100% - 136% 108% 

em relação ao padrão 
Calabresa 

(Fonte: Fonseca et aI., 1985a,b; 1987a,b) 



Ca
lab

re
sa

 
Ka

iry
o 

Ne
zu

mi
ga

ez
i 

F
ig

ur
a 

5 
-

R
am

os
 d

os
 c

lo
ne

s 
C

al
ab

re
sa

 e
 N

ez
um

ig
ae

sh
i 

, d
e 

M
or

us
 a

lb
a 

L
.,

da
 c

ol
eç

ão
 d

o 
C

E
P

A
S

, 
G

ál
ia

,S
P

 

w
 

V
o

 



36 

as 1 1 horas da manhã e no ano de 1994 a coleta feita durante três dias 

seguidos das 5h30 às 22h30, com intervalos de 1 hora. Após coleta, as flores 

eram imediatamente fixadas em solução de Camoy (3 partes de álcool etílico 

absoluto e 1 parte de ácido acético glacial), por 24 horas. Após a fixação, as 

nores foram transferidas para solução de álcool à 70%, sendo armazenadas 

eln refrigerador por tempo indeterminado. 

As flores dos dois sexos, assim acondicionadas, foram então 

utilizadas para o preparo de dois tipos de lâminas permanentes: 

a) Inicialmente, para os clones Catânia Paulista, Formosa, IZ 56/4 e IZ15/1, 

utilizou-se o método de inclusão em parafina para seccionamento em 

micrótomo e montagem em cortes sequenciais sobre lâminas untadas com 

adesivo de Haupt. A parafina era removida por imersão da lâmina em xilol 

puro, permanecendo assim, somente as secções das flores. A seguir, foram 

coradas com hematoxilina férrica de Heindenhein e cobertas com lamínula 

após aplicação de fina camada de bálsamo do Canadá, obtendo-se assim, as 

lâminas permanentes. Este método teve como objetivo permitir, além da 

observação das células germinativas, a análise da estrutura floral. 

b) Posteriormente foi utilizado o método de smear (esmagamento) para 

observação da microsporogênese nas flores masculinas do clone IZ 15/7. 

Neste método, as anteras são esmagadas em corante (carmim propiônico a 

2%), cobertas com lamínula e observadas ao microscópio. As lâminas que 

continham figuras meióticas toram imersas em solução de ácido acético 

450/0 para separação de lân1ina e lamínula as quais depois de secas ao ar 

foram montadas em bálsamo do Canadá obtendo-se assim, duas lâminas 
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permanentes. Este método destrói o tecido mas permite uma visualização de 

células inteiras e isoladas além de ser eficiente e rápido para o estudo das 

figuras meióticas masculinas. 

As figuras meióticas foram fotografadas em microscópio 

Olympus BH-2 , com optovar 1,25X. Foi utilizado o filme Agtà Copex-pan, 

com filtro verde, para as lâminas de smear, e o filme Kodak T -Max, sem 

filtro, para as lâminas de corte em paraf"ma. 

3.1.1 Medidas das inflorescências 

Com o intuíto de caracterizar as inflorescências da amoreira, 

foram feitas medidas e contagens das flores nos clones Catânia Paulista, 

Formosa e IZ56/4; Nezumigaeshi, Calabresa, IZ151l e IZ 15/7. 

As inflorescênciasutilizadas continham flores já no estadio 

final de desenvolvimento, ou seja, as flores masculinas abertas e as 

femininas maduras. 

As contagens e medidas não foram feitas sempre sobre as 

mesmas inflorescências, uma ves que nem sempre elas estavam completas, 

impedindo a sua contagem mas nã a sua medida, razão pela qual otamanho 

das amostras é diferente. Somente no clone Catânia Paulista as contagens e 

medidas puderam ser feitas sobre a mesma intlorescência e assim toram 

utilizadas para uma estimativa da correlação entre tamanho de inflorescência 

e número de flores nela contida. 



3.2 Micropropagação 

3.2.1 Material 

o material vegetal utilizado para o estabelecimento de um 

protocolo visando a introdução in vitro de brotos apicais de amoreira foi o 

clone hibrido IZ 56/4 (Figura 6), oriundo do programa de melhoramento 

da amoreira conduzido pelo Instituto de Zootecnia (IZ) pertencente à 

Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo (Fonseca et ai. 1985b, 

1994). O clone IZ 56/4 é fruto do cruzamento entre as variedades 

F ormosa (progenitor feminino) e Catânia Paulista (progenitor masculino) 

(Tabela 7). 

38 

A variedade Catânia Paulista (Morus alba L.), pOSSUI 

características semelhantes às variedades Catânia I e 2 , importadas das 

Itália, daí a origem do nome. É precoce, produtiva e vigorosa mas não se 

reproduz bem por estaquia. A variedade Formosa (M.alba L.) é originária da 

Ilha de Formosa. É bem aclimatada, precoce, produtiva, vigorosa e reproduz

se bem por estaquia (Fonseca et al 1985a). 

3.2.2 Estabelecimento da amoreira in vitro 

Explante:. Este trabalho foi realizado no Laboratório de Cultura de 

Tecidos, do Departamento de Genética da ESALQ/USP. Foram usados 

como explantes ápices ta li ares excisados de estacas cultivadas em caixas 
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Tabela 7 - Características morfológicas e de produção do clone IZ 56/4 e 
seus progenitores Formosa e Catânia Paulista, Malba L. 

Ca racterísticas Formosa Camnia Pau.lista IZ 56/4 
Sexo da planta feminina masculina monóica 
FOLHA: 

Comprimento 21,1 em 18,0 cm 20,6 em 
Largura 16,1 em 14,0 em 16,7 em 
Formato Inteira Inteira Inteira 

Cor verde-clara 
Supertlcie plana ondulada ondulada 

Pecíolo 5,4 cm 6,7cm 5,6 cm 

RAMO 
Cor marrom- marrom- verde-claro 

escuro esbranquiçado acinzentado 
Reprodução vegetativa estaquia eILxertia estaquia 

DADOSIMETRO DE RAMO: 
Número de folhas 24 25 23 

Peso de folhas (PF) 112 g 136g 97,5 g 
Peso de ramos (PR) 41,5 g 61,8 g 49,4 g 

Peso médio de folhas 4,66 g 5,44 g 4,24 g 
Relação PF /PR 2,70 2,20 1,97 

Comprimento dos internódios 4,2cm 4,00 cm 4,30 em 

Relação de Produção de folhas 100% - 166,90% 
em relação a padrão cClabresa 

Fonte: Fonseca et aI., 1985a,b; 1987a,b 
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com areia colocados em telado e em canteiros de casa de vegetação (Figura 

7). Após a excisão os ápices foram colocados em becker com água 

Desinfecção: Os explantes foram lavados em água contendo 1 % de 

detergente comercial e então deixados em água corrente por 10 minutos. Em 

seguida, os explantes foram esterilizados em solução desinfetante (Tabela 

8) por 11 a 15 minutos após passagem em álcool 70% (v/v) por 40 
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segundos, seguindo-se lavagem cuidadosa com água destilada esterilizada 

por 5 a 6 vezes. 

Figura 7 - Vista do canteiro de estacas do clone IZ 56/4 (Malba L.) em casa 
de vegetação no Dpto. de Genética, ESALQIUSP, Piracicaba, SP .. 

Tabela 8 - Solução de desinfecção utilizada para ápices foliares de amoreira 
(Malba L.): 

Componentes Dosagem por 100 mI 

NaOeI2 % 16,6 mI 

MovadoI (Cloreto de benzalconio) 0,1 ml 

Tween®80 1 gota 

H20 destilada até completar 100 m) 
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Meio de Cultura: O meio de cultura utilizado foi de Murashige & Skoog 

(1962) contendo metade da concentração original dos macro e micro 

elementos e vitaminas (MS/2) suplementado com 15 gl_l de sacarose. O pH 

do meio foi acertado para 5,8, com O, IN NaoH I O, IN HCI, antes da adição 

do agente gelificante (PhytageI, Sigma, a 1,8 gr\ e esterilizado em 

auto clave à 120°C durante 20 minutos. 

Após a autoclavagem foi adicionado o antibiótico 

tetraciclina (I OOJ.1gml-l) microfiltrado (O,2J.1m). 

Cultura: Os ápices foliares desinfetados sofreram excisão das folhas, 

deixando-se somente as folhas da gema apical, ficando com um tamanho 

médio de 2,5 cm com 2 a 3 gemas. Foi inoculado um explante por frasco de 

2,5 x 8,5 cm (30mI). Após uma a quatro semanas foram subcultivados em 

meio de emaizamento contendo ácido indol butírico ([BA) (O,4ml/l) por 1 ou 

2 semanas. Em seguida, foram novamente sub cultivados em meio MS/2 

livre de hormônio. Também foram testados, em alguns lotes (Tabela 10), um 

choque com hormônio, com o subcultivo dos ápices por uma semana em 

IBA al%. 

Os explantes permaneceram em sala climatizada à temperatura 

entre 25 e 28°C, fotoperiodo de 16 horas de luz (lâmpada fria) e umidade 

relativa de 40%. 
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Ensaios: Os experimentos foram realizados durante os anos de 1994, 1995 e 

1996. 

Na primeira quinzena de março de 1994, foram colocadas 

169 estacas de amoreira do clone IZ56/4 em caixas com terra, em telado, no 

Departamento de Genética da ESALQIUSP, Piracicaba. Após coleta foram 

colocados em meio de cultura constituindo 22 ensaios (Tabela 10) . 

Na segunda quinzena de maio de 1995, foram colocadas 

estacas de amoreira do clone IZ56/4, sendo 113 em caixas com areia e 54 

diretamente no solo, em casa de vegetação. Foram coletados e inoculados em 

meio de cultura 12 ensaios (Tabela 12). 

Na primeira quinzena de março de 1996, foram colocadas 50 

estacas de amoreira do clone IZ56/4 no telado. Foram coletadas e colocados 

em meio de cultura mais dois lotes de ápices visando a produção e coleta de 

raízes para estudos dos ccromossomos . 

3.3 Estudo de cromossomos mitóticos 

As raízes induzidas in vitro foram coletadas com cerca de 

2cm e pré-tratadas com agentes inibidores do fuso mitótico (8-

hidroxiquinolina 0,03%; colchicina 0,0 l% e 0,05%) e/ou inibidores de 

síntese protêica (cicloheximidina 140ppm) (Tabelas 11, 13, 15). Após o pré

tratamento, as raízes foram fixadas em solução de Camoy (etanoI: ácido 

acético, 3: I) por 24 horas e mantidas em álcool 70% (v/v) por tempo 

indeterminado a 10°C. 
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Para coloração foi utilizada a metodologia de Feulgen com 

hidrólise de 5 minutos em HCI IN à 60°C, seguida de tratamento em reativo 

de Schiff (fucsina-leuco-básica) por 45 minutos. As raízes foram lavadas em 

água destilada por 5 minutos e esmagadas enl carminl acético 2%. As 

lâminas consideradas satisfatórias foram separadas das lamínulas em ácido 

acético 45%), secas ao ar e montadas em bálsamo do Canadá. 

As figuras mitóticas foram fotografadas em microscópio 

Olympus BH-2, com optovar 1,25X, utilizando-se filme Agfa Copex-pan e 

filtro Olympus verde, no Departamento de Genética da ESALQIUSP 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Morfologia Floral e Estrutura da Raiz 

4.1.1 Morfologia Floral 

A literatura registra a amoreir~ Morus spp, como uma planta 

perene, com cultivares apresentando inflorescências na mmona 

monos sexuais e umas poucas bissexuais (O.T.C.A.,1971; Raswagami et 

aI., 1976; Ting-Zing et al., 1988). As flores da amoreira são pequenas e 

sésseis, reunidas em uma inflorescência chamada amentilho (Figura 8 ) 

lnflorescência 
Feminina 

Inflorescência 
Masculina 

Figura 8 - Esquema típico das intlorescências masculinas e femininas da amoreira, 
Aforus spp (Ting-Zing et a!., 1988) 
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Observando-se as inflorescêncÍas dos clones utilizados no 

presente ensaio estimou-se o número de flores por amentilho e seu 

comprimento para Catânia Paulist~ Formosa e sua FI 1Z56/4 e para 

Nezumigaeshi, Calabresa e suas Fls 1Z15/1 e IZ15/7 conforme apresentado 

na Tabela 9. 

Tabela 9 : Características florais dos clones de amoreira utilizados. 

Tipos Contagem de flores Tamanho de ÍnflorescêncÍas 

CLONES de Número de Número Número de Comprimento 

flores inflorescências médio de Ínflorescêucias médio da 
coutadas flores por medidas inflorescência 

inflorescência (em) 

Catânia Paulista m 90 35 90 3,0 

Fonnosa f 90 31 80 1,6 

IZ 56/4 m,f 100 31 80m/30f 3,5/2,0 

Nezumigaeshi m 97 34 92 2,3 

Calabresa f 100 37 28 1,5 

IZ \5/1 f 60 40 - -

IZ 15/7 m ]00 39 90 3.1 

m = inflorescência masculina ~ f= inflorescência feminina; - nào detenninado 

Os dados da Tabela 9 sugerem que existem diferenças entre 

os clones em relação às flores e entre às inflorescências masculinas e 

femininas, o que concorda com o único relato sobre dados t10rais em várias 

espécies de amoreira (Rangaswami et al.,1976). Neste trabalho, os autores 

observaram que o amentilho masculino é usualmente maior que o feminino 

medindo de 2,5 a 5,Ocm de comprimento e que o feminino mede de 1,5 a 

3,5cm. Os autores registram, entretanto, que o amentilho feminino de certas 

espécies como Alserrata e AI./aevigata medem de 10 a 12cm. A literatura 
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registra somente um dado geral de 20 a 40 flores por amentilho 

(O.T.C.A.,1971). 

A análise estatística realizada com os dados de 90 

inflorescências de Catânia Paulista mostrou um R-O,53**, indicando que 

existe correlação positiva entre o tamanho da inflorescência e o número de 

flores nela contido. 

Para o estudo da macrosporogênese e microsporogênese, os 

botões florais foram coletados em vários estádios de desenvolvimento. 

Inicialmente, foram preparadas lâminas pelo método de inclusão em 

parafina. Para este estudo foram utilizadas 543 flores do clone Catânia 

Paulista; 281 flores do clone Formosa e 406 flores do clone IZ56/4. Todas 

as flores do clone Catânia Paulista se revelaram masculinas, mas no clone 

Formosa, apareceram 0,71 % de flores hermafroditas sendo as restantes 

femininas. No clone IZ56/4 foram identificadas 51,72% de flores 

masculinas, 43,60% de flores femininas e 4,68% de flores hermafroditas. 

Uma vez determinado o tamanho das flores, nas quais as 

figuras meióticas eram visíveis, optou-se por uma mudança na metodologia 

de coleta das flores (ver Material e Métodos) e pela preparação de lâminas 

de microsporogênese pelo método de esmagamento. Foram preparadas cerca 

de 100 lâminas histológicas de tlor teminina do clone IZ 15/1 e cerca de 500 

lâminas de esmagamento de flor masculina do clone IZ 15/7. Medidas, no 

sentido do maior diâmetro, foram feitas em 50 outras flores de cada um dos 

referidos clones, obtendo-se um valor de 2,10 ± 0,26 mm para flor 

masculina e 1,28 ± 0,20 mm para flor feminina. 
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Dois tipos seXUaiS foram observados: 
. . 

umssexums 

masculinos (Catania Paulista, Nezumigaeshi e IZ1517) e femininos 

(Foml0sa, Calabresa e IZ15/l) e um tipo predominantemente masculino 

(IZ56/4). Estes dados diferelTI em parte dos obtidos para Malba, por Gill & 

Gupta (1979) que revelaram também a existência de dois tipos sexuais, 

sendo um deles predominantemente nlasculino e, ao contrário dos 

unissexuais, estes autores encontram o tipo monóico. Nos estudos dos 

clones observou-se a presença de flores femininas no clone 

predominantemente masculino IZ56/4, mas não a presença de flores 

masculinas no clone feminino Formosa o que coincide com o trabalho de 

Gill & Gupta (1979), mas em ambos os clones foram constatadas a 

presença de flores hermafroditas 

4.1.1.1 A flor feminina 

A Figura 9 mostra três esquemas da estrutura típica de uma 

tlor feminina, comum a todos os clones femininos de lvf.alba L. estudados. 

As flores femininas consistem de quatro sépalas, ovário, 

estilo e estigma. As sépalas envolvem completamente o ovário. O ovário é 

um sincarpo bicarpelado e unilocular contendo um único óvulo ligado à 

margem do ovário. Tem um único estilo cujo comprimento é um caráter 

importante botanicamente para distinção das várias espécies de amoreira. 

Esta característica fOI utilizada por Koidzume (O.T.e.A., 1971) 
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Figura 9 - Esquema da estrutura típica da tlor feminina da amoreira, 1vforus spp.(a) 
Corte longitudinal da tlor (b) Diagrama floral; (c) Aspecto da flor feminina 
(Rangaswami et al., 1976) 

para a classificação da amoreira. No topo do estilo está o estigma, que se 

divide e assume o aspecto de chifre (O. T. C. A., 1971 ; Ragaswami et 

aI., 1976; Ting-Zing et al., 1988). 

As fotos apresentadas na Figura 10 são lâminas obtidas pelo 

método de corte das flores femininas e hermafroditas dos clones Formosa e 

IZ 56/4, respectivamente. 

Nas observações das lâminas de flores femininas 

conseguiu-se registrar somente as figuras meióticas da tOffilação inicial da 

Célula-Mãe-do-Saco-Embrionário (CMSE) e do Saco Embrionário (SE) 

apresentando os 8 núcleos finais (Figura 17). 
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a 

Figura 10 - (a) = Corte longitudinal da flor feminina do clone Formosa, /'v'/.alha L. 
Observa-se o óvulo, em cujo interior localiza-se o saco embrionário. 
(b) Corte longitudinal de flor hermafrodita do clone IZ56/4, Al alha L. 
Observa-se o óvulo e os sacos polínicos nas anteras. 
Escalas: (a)= 50J..lm; (b) = 150J..lm. 
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A estratégia de coleta de flores no campo toi mudada 

aumentando-se o período e reduzindo-se os intervalos de coleta uma vez que 

as primeiras coletas não permitiram a observação das figuras meióticas. 

Como a safra de flores dos clones Formosa e IZ56/4 já havia acabado 

(setembro/1994) optou-se pela coleta de um novo clone, o IZ 15 II irmão 

germano do 1Z15/7 .Foram preparadas 500 lâminas de cortes, e foi possível 

observar a CMSE (Figura 16) e megásporos. 

A dificuldade em se obter sucesso no estudo das fases da 

macrosporogênese é evidenciada pela ausência de trabalhos na literatura, e 

parece estar associada à velocidade de divisão e a impossibilidade de se 

utilizar o método de preparação de lâminas que proporcione maior 

rendimento na obtenção das figuras meióticas. 

4.1.1.2 A flor masculina 

.. t~ (
/~ 

(b~ 
Figura 11 - Esquema típico da flor masculina da amoreira, A/ur1IS spp. 

(a) corte longitudinal observando-se a inserção dos estames: (b) diagrama 
floraL (c) esquema da flor masculina com suas quatro sépalas e quatro 
cstamcs (Rangaswami ct al.,1976). 
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A Figura 11 mostra três esquemas da estrutura típica de 

uma flor masculina da amoreira, comum a todos os clones masculinos de 

Malba L. estudados. 

As flores nlasculinas são compostas de quatro sépalas e 

quatro estames. O estame é composto de um filete com duas anteras e duas 

lojas cada uma. 

Nos cortes histológicos das flores masculinas as anteras não 

ficam em perfeito posicionamento por serem presas a um filamento fazendo 

com que sua posição seja variável, mesmo na flor ainda fechada. Em poucas 

lâminas, foi possível observar algumas Célula Mãe do Grão de Pólen 

(CMGP) em divisão e fotos da estrutura da flor puderam ser obtidas (Figura 

12). 

Para a obtenção das figuras meióticas adotou-se o método 

de esmagamento, uma vez que a amoreira tem grande produção de pólen e 

este método permite melhor visualização de células isoladas. Após o 

manuseio de cerca de 500 flores pôde-se obter 10 lâminas, contendo todas 

as figuras meióticas. Isto representa um aproveitamento de 20/0 das 

preparações citológicas; este baixo rendimento dificulta a análise da divisão 

meiótica masculina em amoreira. 
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a 

b-

Figura 12 - Cortes transversais da flor masculina do clone Catània Paulista (Al.alha L.) 
mostrando a antera bilobada e tetraloculada (a) e com CMGP em 
prófase(b). Escalas: (a) = 100/-. .tITI ~ (b) = 20)..lm . 
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4.1.2 Estrutura da Raiz 

Em virtude do pequeno número de métases observadas nas 

preparações de lâminas de raiz, foram realizados cortes da ponta da raiz do 

clone IZ 56/4 em parafina visando observar o tamanho e posição da região 

meristemática. 

O sistema radicular da amoreIra consiste de uma rmz 

principal, raízes laterais e raízes fibrosas cuja forma varia com o método de 

propagação utilizado (Ting Zing. et aI., 1988) 

A semente dá origem a uma raiz principal da qual saem as 

raízes laterais que se ramificam em pequenas raízes fibrosas. As raízes 

originadas da enxertia, estaquia ou calos, são chamadas raízes adventícias, e 

neste caso não existe uma raiz principal e o sistema radicular é irregular. 

A ponta da raiz compreende quatro regiões (Figura 13): coità 

(a), região meristemática (b), região de alongamento (c) e região dos pelos 

absorventes (d) (Shimoya, 1966). A região meristemática (Figura 14) é 

localizada logo acima da coifa, suas células minúsculas com grandes 

núcleos e paredes finas são compactamente arranjadas e dividem-se 

continuadamente (Ting-Zing et aI., 1988). 



Região dos 
pelos 

absorventes 

Região de 
alongan1ento 

Região de 
crescimento 

Coifa 
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Figura 13 - Estrutura da raiz da amoreira, MorWí spp. (TING-ZING et al.,1988) onde 
observa-se a localização da região meristemátíca logo acima da coifa. 
1 - Lenho primário, 2 - Lenho secundário, 3- Medula, 4- Pelos absorventes, 
5- Epiderme, 6- Parenquima corticaL 7- Endoderme, 8- Periciclo, 9- Pró
câmbio 
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a 

b 

Figura 14 - Corte longitudinal (a) da ponta da raiZ do clone IZ56/4 (M.alha L.), 
produzida in vitro. 
Corte transversal (b) na reglao meristemática da raiz do clone lZ56i4 
(Malba L.), produzida in vitro, podendo-se, por comparação com o esquema 
da Figura 13, observar a posição da região meristemática. 
Escalas = 20llm. 
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4.2 Gametogênese 

4.2.1 Macrosporogênese 

Na Figura 15 pode-se observar a inflorescência feminina do 

clone Formosa utilizada para os estudos da macrosporogênese, mostrando 

um ápice floral com 3 inflorescências, uma inflorescência isolada e uma flor 

feminina isolada. 

Figura 15 - Inflorescência feminina ampliada do clone Fonnosa (M.alha L.). Da 
esquerda para a direita, ápice tloral com várias inflorescências: 
inflorescência isolada; flor feminina isolada. Escala: 1 :2,1. 

A literatura intenlacional não traz estudos referentes à 

gametogênese feminina da amoreira. Talvez a morfologia da flor explique 

esta falta de estudos uma vez que, em condições normais. ela contém apenas 
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um óvulo e, consequentemente, apenas uma Célula-Mãe-do-Saco

Embrionário (CMSE). Isto toma dificil e trabalhosa a obtenção de figuras 

em divisão, havendo necessidade do preparo de centenas de lâminas, o que 

j á é dificil mesmo em espécies com ovários com vários carpelos como a 

seringueira (CUCO, 1992). 

No presente estudo, foi possível observar a formação da 

CMSE (Figura 16) e do SE (Figura 17) . A Figura 17 mostra o saco 

embrionário com os oitos núcleos normais da espécie, . o que sugere uma 

divisão meiótica normal no clone IZ56/4 . 

• 

Figura 16 - Corte transversal de flor feminina do clone 12]511 (!vf.alha L.) com CMSE 
em início de prófase 1. Escala = 10J-lm. 

Na literatura, algum comentário sobre o início e final da 

macrosporogênese em algumas espécies de Morus pode ser encontrado em 
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Figura 17 - Cortes longitudinais da flor feminina do clone 1Z56/4 (Malha L.), onde 
observa-se o saco embrionário octanucleado. (a) e (b) um núcleo; (c), (d) e 
(e) dois núcleos. Nota: Os oitos núcleos foram observados em cortes 
diferentes. A escala corresponde à 10J..1m. 
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Rangaswami et alo (1976) e em um estudo baseado em desenhos de Datta 

(1954) com Nfindica Linn. e lvilaevigata Wallich. 

Segundo Rangaswami et alo ( 1976) o óvulo surge como um 

crescimento diferenciado das células mãe do mame1ão. O megásporo sofre 

uma primeira divisão heterotípica formando uma díada que sofre uma 

segunda divisão, homeotípica, dando origem a uma tétrade linear na qual 

somente a menor forma o SE uninucleado enquanto as demais degeneram. 

4.2.2 Microsporogênese 

Na Figura 18 observa-se a inflorescência masculina do clone 

Catânia Paulista (M.alba L.) em dois estádios de desenvolvimento, antes e 

após a antese e uma flor masculina isolada. 

A gametogênese masculina, deíinida como 

microsporogênese, é o processo de formação do grão de pólen. Este processo 

ocorre nas anteras, parte dos estames que contém os grãos de pólen. 

No início a antera é uma massa de células, sendo que três 

células epidermais dividem-se periclinalmente dando origem às células 

primárias. As células primárias dividem-se repetidamente formando a 

camada nutritiva chamada tapetum que é inicialmente uninucleada e 

depois toma-se multinucleada. As células esporângias primárias dividem-se 

um certo número de vezes e fomlam as Células-Mãe-do-Grão-de-Pólen 

(CMGP) (Rangaswami et al.1976). 
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Figura 18 - Intlorescência masculina ampliada do clone Catânia Paulista (Nf.alha L.). Da 
esquerda para direita temos, inflorescência antes da antese; inflorescência 
após a antese; flor masculina isolada. Escala: 1:2,4. 

o desenvolvimento da antera pode ser dividido em duas fases 

gerais. Na primeira fase, é estabelecida a morfologia da antera, ocorrendo a 

diferenciação das células e tecidos, e a CMGP sofre divisão meiótica 

(microsporogênese). Na segunda fase, com o grão-de-pólen já diferenciado, 

as anteras aumentam de volume e são empurradas para fora da t10r pelo 

filamento, ocorrendo a degeneração do tecido, deiscência e liberação do grão 

de pólen (Goldberg et aI. 1993). 

Nenhuma irregularidade da microsporogênese foi observada 

no presente trabalho, o que concorda com os dados de Datta (1954) que fez 

um estudo citogenético em A/indica (2n = 2x + 28) e também na poliplóide 
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MIaevigata (2n = 4x = 56) e com os dados de Basavaiah et aI. (1989, 1990) 

trabalhando com as poliplóides Mserrata (2n = 6x =84) e Mnigra 

(2n =22x =308). 

Apesar do grande número de células que podiam ser 

observadas em prófase I foi dificil a perfeita visualização dos cromossomos. 

Entretanto, foi a fase mais freqüente, talvez por ser, segundo alguns autores, 

a mais prolongada da meiose. Swanson et alo (1981) faz uma comparação 

entre a duração da prófase mitótica e pró fase I da meiose em lírio em 30 a 

60 minutos e 4 a 6 dias respectivamente, e De Robertis et a!. (1977) vão 

mais além colocando que, enlbora o leptóteno e o zigóteno durem poucas 

horas, o paquíteno pode durar de dias a vários anos. 

Na Figura 19, são mostradas as subfases da prófase I da 

amoreira (M.aIba L.), leptóteno (a), zigóteno (b), paquíteno (c), diplóteno 

(d) e diacinese (e), respectivamente. 

Observa-se que no início da prófase os cromossomos estão 

bem distendidos, claros, característicos do leptóteno (Figura 19a), ou seja, na 

'"fase de fios finos", e vão se compactando, tornando-se mais nítidos. Os 

cromossomos apresentam unla série de cromômeros que vão se tomando 

indistintos com o aumento do grau de compactação do cromossomo. 

No zigóteno (Figura 19b ), tàse em que ocorre o pareamento 

ou smapse, os cromossomos já se apresentam mais corados podendo ser 

visualizado o pareamento entre eles. 

Na Figura 19c, observa-se um paquíteno bem característico, 

com os cromossomos mais compactados e corados. Nesta fase, se dá a 

formação do complexo sinaptonênlico cuja dissolução coincide com o 
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início do diplóteno (Figura 19d). Nesta fase tornam-se mais nítidos um ou 

dois cromossomos mais intensamente corados, talvez representando aqui os 

cromossomos grandes relatados por Sinotô, já em 1929. 

A Figura 19c, mostra o final da prófase I, ou seja, a 

diacinese, podendo-se distinguir 12 bivalentes e um tetravalente em anel. 

São, portanto, 28 cromossomos, típicos da espécie. 

Estas figuras se assemelham aos resultados já relatados na 

literatura. Rangaswami et al (1976) observaram que na diacinese usualmente 

são formados tetravalentes em anel com dois qui asmas terminais e os demais 

cronl0ssomos em forma de bastão com um quiasma terminal. Estes autores 

observaram também que dois bivalentes ligados ao nucléolo, à semelhança 

do que se observa na Figura 19d. Basavaiah et al.(1989), observaram em 

Mserrata (2n = 6x= 84), 42 bivalentes na diacinese, sendo que na maioria 

das células dois a três bivalentes estavam associados ao nucléolo. 

A Figura 20a, traz a metáfase I em vista lateral. É nesta fase 

que ocorre a máxima compactação dos cromossomos e pode-se observar o 

tamanho reduzido devido ao alto nível de espiralização. 

Na prófase I ainda não foi possível distinguir grandes 

diferenças no tamanho dos cromossomos, entretanto, na metáfase I (Figura 

20a) pode-se observar algumas diferenças de tamanho e coloração no 

conjunto cromossômico, à exemplo dos relatos de Datta (1954) que 

encontrou extrema diferença no tamanho entre os cromossomos, com dois 

deles bem maiores que os demais. 
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A anáfase 1 (Figuras 20b, c, d) é a fase seguinte à metáfase 

e nela ocorre a separação dos pares de cromossomos, indo para cada polo 

um cromossomo composto de duas cromátides, unidas pelo centrômero. 

Ao contrário da prófase l, a metáfase 1 e a anáfase I são fases 

rápidas. Nenhuma irregularidade foi observada neste estudo, concordando 

com os trabalhos de Basavaiah et aI. (1989) que, trabalhando com espécies 

poliplóide, (Mserrata - 4x), não encontraram nenhuma irregularidade na 

separação dos cromossomos durante a anáfase, e como Basavaiah et aI. 

(l990) que trabalhando com uma espécie 22x (Mnigra) observaram 

eventualmente o aparecimento de cromossomos retardatários ou laggards. 

A fase seguinte, a telófase l, marca o final da primeira 

divisão meiótica. Ao final da primeira divisão meiótica, as membranas 

nucleares se refazem ao redor dos 2 núcleos filhos e inicia-se a segunda 

divisão, ou divisão equacionaI, com a separação das cromátides imlãs 

durante a anátàse 11. 

Segundo Alberts et aI. (l993) a prófase II é rápida em todos 

os organismos, nela os cromossomos podem ser vistos ainda desorganizados 

(Figura 2Ia), sem que tenha havido a divisão do citoplasma (citocinese). 

O início da separação das cromátides (anáfase fI) pode ser 

vista na Figura 21 b, e seu término na Figura 21 c. 

A Figura 21 d mostra uma telófase II contendo 4 núcleos 

haplóides. 
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a b 

c d 

Figura 21 - CMGP do clone rz J 5/7 (Nfalba J.) : 
(a) em prófase Ir, (b) em início de anáfase rI, (c) em final de anáfàse 11. 
(d)Tétrades em telofase 11. 

Escalas = 51lm. 
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Durante a busca de figuras meióticas foram observadas algumas células que 

sugerem estar em citomixia, ou seja, os núcleos filhos ficam juntos numa 

mesma célula (Figura 22). A Figura em questão, mostra algumas células do 

clone diplóide IZ15/7 em fase imediatamente após a meiose. O evento 

contraria os dois postulados de Levan (1941) que diz que a ocorrência é 

geralmente associada a triplóides e haplóides, etc., em início de meiose. 

Figura 22 - Três microsporócitos mostrando citomixia (Malha 1.). 

Escala = 5Jlm. 
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4.3 Micropropagação 

Ensaios conduzidos no ano de 1994 

Na Tabela 10 encontra-se um resumo dos os 22 ensaios 

realizados com ápices de amoreira, Morus alba L., retirados de estacas 

plantadas no início de 1994. Pode-se observar que houve perda de materiaL 

tendo como conseqüência a baixa produção de raízes, mesnlO nas plântulas 

que sobreviveram. 

V árias alternativas foram avaliadas para controlar a 

oxidação do meio que dificultava a sobrevivência e produção de raízes pelo 

explante, além da contaminação bacteriana. Para controlar a oxidação, 

primeiramente, tentou-se manipular os explantes, a cada troca para meio 

fresco, em solução de ácido ascórbico (0,lmgr 1
) (Tabela 10, ensaio 09). 

Entretanto, nenhuma resposta positiva foi possível devido à alta 

contaminação verificada nas subculturas. Para controlar a contaminação 

foram realizadas duas pulverizações das estacas fornecedoras de ápices com 

Dithane (2gr 1
) 7 dias antes e, no dia anterior, à coleta dos ápices (Tabela 

10, ensaio 17). Este tratamento também foi desfavorável pois revelou-se 

tóxico aos explantes que morreram em poucos dias . 

Estes dados preliminares também permitiram concluir que 

a amoreIra não responde diferentemente à presença do hormônio de 

enraizamento no meio de cultura, indicando que o conteúdo endógeno é 

suficiente para a indução de raízes. 
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Tabela 10 - Produção in vitro de raízes a partir de ápices foliares do clone 
IZ56/4 de amoreira (Malba L.) cultivados durante 60 dias, in 
vitro. 

En- Data de Número de Perda de Produção Período 
saIO Inoculação explantes explantes de raízes delBA Observações 

(%)aJ (%)b/ no melO 

01 11/05/94 12 8 13 15 dias 
02 20/05/94 14 30 43 IAA * 
03 31/05/94 21 40 ....... 15 dias* .>.:, 

04 10/06/94 19 60 5 15 dias 
05 17/06/94 7 40 28 15 dias 
06 24/06/94 15 65 20 15 dias* 
07 08/07/94 26 15 7,7 15 dias 
08 22/07/94 28 35 39 21 dias 
09 05/08/94 39 25 33 21 dias lavagem em ac. ascórbico 
10 12/08/94 10 50 10 21 dias 
11 18/08/94 21 10 19 * 
12 31/08/94 79 25 75 --- sem IBA 
13 09/09/94 50 15 34 --- sem IBA 
14 23/09/94 88 15 36 --- sem IBA 
15 30/09/94 58 25 35 --- sem IBA 
16 13/10/94 85 10 34 -- sem IDA 
17 30/01/95 76 50 5,3 13 dias pulverização com Dithane 
18 21102/95 45 10 -65 4,4 15 dias 
19 06/03/95 38 30 21 15 dias 
20 20/03/95 31 15 22,5/6,4 15dias 
21 27/03/95 26 70 O ---
22 18/04/95 24 50 O 15 dias 

* = Tratamento dos explantes com IBA 1% por 7 dias. 
ai Morte do explantes 15 a 20 dias após plantio por oxidação ou contaminação por bactéria. 
b/ % de explantes introduzidos em meio de cultura e que produziram raízes. 

As raízes oriundas destes ensaios e apresentando mais de 2 

em foram coletadas e pré-tratadas com 8-hidroxiquinolina 0,03%, em 

temperatura ambiente, em períodos variados indicados na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Pré-tratamentos usados para raízes de amoreIra no ano de 
1994/95 

Pré-tratamento 
8-hídroxi. I 
8-hídroxi. 
8-hidroxi. 
8-hidroxi. 
8-hidroxi. 
8-hidroxi. 
8-hidroxi. 
8-hidroxi. 
8-hidroxi. 

Duração (h) 
1hOO 
1h30 
2hOO 
2h30 
2h45 
3hOO 
3h30 
4hOO 
6hOO 

Temperatura 
TA 
TA 
TA 
TA 
TA 
TA 
TA 
TA 
TA 

8-hidroxi. 24hOO TA 

I 8-hidroxiquinolina 0,03% (p/v) T.A. = temperatura ambiente 

Ensaios conduzidos no ano de 1995 

Em continuidade aos testes visando o estabelecimento dos 

ápices [oliares da amoreira em meio de cultura e produção de raízes, 12 

novos ensaios foram estabelecidos em 1995 (Tabela 12). 

Em vista dos resultados obtidos anteriormente, resolveu-se 

suplementar o meio de cultura com antibiótico. Assim, os explantes foram 

colocados em MS/2 contendo 0,01% de tetraciclina (p/v). Foram feitas 

repicagens a cada 7 dias, sendo que na segunda subcultura, foi adicionado 

também IBA, na qual os ápices permaneceram de 7 (Tabela 12, ensaios 09 e 

12) a 15 dias (Tabela 12, ensaios 10 e 11). Pode-se observar que a 

contaminação média foi de 26% nos ensaios 09, 10 e I I (Tabela 12) 

diminuindo sensivelmente para 5% no ensaio 12 (Tabela 12), não diferindo 

assim dos dados registrados para Leucaena /eucacepha/a (Lam.) Wit 

(Dhmvan & Bhojwani, 1985): Unia/a panicu/ata L. (Hovanesian & Torres, 
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1986)~ Allium spp (Rauber & Grunewaldt, 1988) e Limnanthes spp. (Reed, 

1991 ). 

Nos enSalOS 09 e 12 (Tabela 12) observou-se uma alta 

produção de raízes, com aspecto vigoroso e adequadas aos estudos 

citológicos. As raízes coletadas nestes ensaios foram pré-tratadas com 

inibidores de fuso 8-hidroxiquinolina 0,03% e/ou colchicina a 0,01% e 

0,05%, isolados ou combinados conforme detalhado na Tabela 13. 

Tabela 12 - Produção in vitro de raízes a partir de ápices foliares do clone 
IZ56/4 de amoreira (Malba L.) durante 60 dias in vitro. 

Ensaios Data da Inoculação Número de Perda de explantes Produção de raízes 
Explantes (%)a/ (%)b/ 

01 08/06/95 20 15 35 
02 27/06/95 20 5 20 
03 05/07/95 29 10 7 
04 19/07/95 28 25 O 
05 02/08/95 52 100 O 
06 09/08/95 15cl 100 O 
07 10/08/95 15 100 O 
08 16/08/95 30c/ 100 O 
09 25109/95 50dl 35 46 
10 10/10/95 50el 20 8 
11 07111/95 50el 25 1,85 
12 28/11/95 4ldl 5 46 

ai - morte do ex plante 15 a 20 dias após plantio por oxidação ou contaminação por 
bactéria 

bl - % de explantes introduzidos em meio de cultura e que produziram raízes 
cl - os explantes foram coletados às 16h e colocados em água em refrigerador por uma 

noite. 
di permanência em meio de enraizamento por 15 dias 
el permanência em meio de enraizamento por 7 dias 
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Tabela 13 - Pré-tratamentos usados para raízes de amoreira, (M.alba L) no 
ano de 1995 

Pré-tratamentos Duração (h) Temperatura 
Colchicina 0,01% (p/V)l 2hOO TA 
Colchicina 0,01% (p/v) 4hOO TA 
Colchicina 0,05% (p/V)2 2hOO TA 
Colchicina 0,05% (p/v) 4hOO TA 
8-hidroxi3

. + 10% de colchí2 Ih30 8°C 
8-hidroxi. + 10% de colchi 2hOO SOC 

8-hídroxi3 + 10% de colchí2. lhOO TA 
8-hidroxi. + 10% de colchí. Ih30 TA 
8-hídroxí. + 10% de colchi. 2hOO TA 
S-hidroxi. + 10% de colchi. 2h45 TA 

, 
LColchicina 0,0 I % (p/v)~ 2'Colchicina 0,05% (p/v)~ "8-hidroxiquinolina 0,03%(p/v) 
T.A. = Temperatura ambiente 

Em função destes estudos chegou-se a um protocolo de 

estabelecimento de ápices foliares de amoreira in vitro (Tabela 14) que 

fornece uma boa produção de raízes (Figura 23). 

Tabela 14 - Protocolo de estabelecimento in vitro de ápices de amoreira 
(Malba L.) 

° 1 Coleta dos Explantes 
02. Coleta dos ápices foliares em água 
03. Desinfecção Lavagem dos explantes em uma solução detergente 

a 1%; 
Lavagem em água corrente por 10 minutos. 

04. Desinfecção no fluxo laminar Imersão dos explantes em álcool 70% (v/v) durante 
40 segundos; 
Imersão dos explantes em solução de hipoclorito de 
sódio (NaOCI 2%) + Movadol (0,1%) + Tween 
(0,02%) durante 12 minutos; 
Lavagem em água destilada autoclavada 5 a 6 vezes. 

05. Cultura Cultura dos explantes em meio MS/2 + Tetraciclina 
(0,01%) durante 7 dias; 
Repicagem em MS/2 + Tetraciclina (0,01%) + IBA 
(O,04~'Ô) durante 15 dias; 
Repicagem em MS/2 + Tetraciclina (0.01%) a cada 

115 dias. 
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Este protocolo assemelha-se aos obtidos por alguns 

pesquisadores. Krishinan & Seeni (1994) observaram que o severo efeito de 

exudados nos explantes de Woodfordia fruticosa podia ser sensivelmente 

reduzido com três trocas sucessivas, a cada três dias, do meio de cultura. 

Erdei et al. (1981) obteve 100% de emaizamento em brotos de Digitalis 

!anata quando os mesmos foram transferidos para meio sem auxina, após 

um período de 7 a 10 dias em meio contendo IBA. Krishina et al.(l995) 

observaram que o enraizamento foi acelerado em brotos de Trichopus 

::ey!anicus quando eram feitas trocas para meio de cultura fresco a cada 

duas semanas. 

Figura 23 - Produção in vitro de raízes do clone IZ56/4 (Nfalba L.) 
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Ensaios conduzidos no ano de 1996 

Novos ensaios foram estabelecidos no ano de 1996 seguindo 

o protocolo definido na Tabela 14, visando novos pré-tratamentos das raízes 

que possibilitassem uma melhora na morfologia dos cromossomos 

mitóticos. Foram realizados dois ensaios com explantes excisados de estacas 

do clone IZ56/4, plantadas no início de 1996, e cujas raízes produzidas 

foram pré-tratadas com o inibidor de síntese protéica cicloheximida 

( 140ppm) isoladamente ou combinado com o inibidor de fuso 8-

hidroxiquinolina 0,06% (Tabela 15 ) 

Tabela 15 - Pré-tratamentos usados nas raízes de amoreira (M.alba L.) no 
ano de 1996 

Pré-tratamentos Duração (h) 

cicIoheximida (140ppm) (p/v) lh45 
8-hidroxi.' + ciclo.2 

( 1: 1 ) 2hOO 
8-hidroxi. I + cicIo. 2 

( 1: 1 ) 2h45 
, 

1.8-h1droxlqumohna (0,06%) (p/v); "'cicIoheximida (140ppm) (p/v) 
T.A. = Temperatura ambiente 

Temperatura 

TA 
TA 
TA 

o desenvolvimento das plantas tornecedoras de explantes 

foi conduzido em casa de vegetação, a exemplo do sugerido por Oka & 

Ohyama (1986) que consideraram esta prática útil na obtenção de explantes 

assépticos, uma vez que tecidos de ramos desenvolvidos no campo são 

infectados com microorganismos, tomando ditlcil a sua esterilização. 

Entretanto, esta técnica não impediu este tipo de contaminação, talvez 

oriunda das freqüentes reproduções vegetativas sofridas pela amoreira no 

campo. Somente pela adição de antibiótico ao meio de cultura foi possível 

controlar estas contaminações. 
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A cultura de tecidos e órgãos com vistas à propagação donaI 

e seleção tem sido considerada de grande importância para o melhoramento 

de plantas. Mhatre et al (1985) em trabalho com },;J.indica, demonstraram a 

possibilidade desta prática para amoreira a partir da cultura de folhas e 

gemas axilares, com obtenção de 90% de sobrevivência das plântulas após 

transferência para o solo. Kathiravan et ai (1995) obtiveram 65 a 70% de 

sobrevivência em 500 plântulas enraizadas obtidas a partir de hipocótilo de 

l\vf.alba e transferidas para uma mistura de 1: 1 de solo e vermiculita por 4 

semanas e 75 a 80% após transferência para o solo. 

Em trabalho visando não só a propagação clonaI de plantas 

mas também o estabelecimento de protocolos para a aplicação de 

metodologias, incluindo a hibridização somática, Domelas & Vieira (1994) 

estabeleceram uma rotina de regeneração de plantas férteis a partir da 

cultura de tecidos, para algumas espécies de Passiflora (maracujá). Uma 

média de 38% dos ápices de maracujá, colocados em meio MS2, 

produziram raízes após 28 dias de cultura 

A micropropagação de plantas ornamentais e frutíferas tem 

sido amplamente realizada usando como explante brotos terminais. Hughes 

(1981); Skirvin (1981) e Kim et aI. (1985) indicaram este método como 

potencial à propagação da amoreira. 

No presente trabalho, o objetivo principal do 

estabelecimento dos ápices foliares em meio de cultura foi a formação de 

raízes com vistas a análises citogenéticas. Segundo Kim et aI. (1985), ao 

contrário da maioria das espécies Ienhosas, o enraizamento espontâneo é 

comum na amoreira, e a indução de raízes é relativamente fácil. Estudos 



77 

realizados por estes autores indicam que devem ser usadas baixas 

concentrações de mA para a iniciação de raízes, e que altos níveis induzem 

a formação de calos na base do ramo. Entretanto, no presente trabalho, 

mesmo usando-se baixa concentração de mA (0,04%), eventualmente foi 

constatada a formação de calo na base do ramo (Figura 24). 

Figura 24 - Formação de calo na base do ápice em cultura in vi/ro do clone 1Z56/4 de 
amoreira, Malba L. 

Diferentes observações em relação aos efeitos da auxina no 

enraizamento de diversos explantes da amoreira podem ser encontrados na 

literatura. V isando estabelecer um método eficiente de propagação de 

gennoplasma da amoreira, pelo uso da cultura in vitro de gemas isoladas, 

Enomoto (1987) observou que a preservação foi adequada em condições 
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livres de hormônios. Jam et alo (1990), entretanto, observaram que a 

suplementação de meio de cultura com IBA (0,5mgll) foi altamente efetiva 

na promoção da regeneração e enraizamento de explantes nodais. Ohyama 

(1970); Seki et ai. (1971) e Minamizawa & Hirano (1973 a,b) só obtiveranl 

formação de raiz em meio contendo auxina. 

No presente trabalho, foram observadas formação de raízes 

em melO livre de hormônio, entretanto, estas eram fmas e em pequeno 

número, inadequadas aos estudos citológicos. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Hossain et al (1992) com Mlaevigata com formação satisfatória 

de raízes em meio com IBA e raízes fracas, finas e em pequeno número em 

meio livre de auxina. Concluiu-se que ela foi necessária para o 

enraizamento das plantas. Trabalhando com esta mesma espécie, lslan et 

a1.(1993) constataram que o meio de cultura suplementado com auxina 

melhorou a freqüência de enraizamento, a qualidade das raízes e o número 

de raízes por estacas, e que o aumento das sub culturas também contribuiu 

para o enraizamento, elevando a freqüência de 43% na cultura inicial para 

88% na quinta sub cultura e o número de estacas enraizadas de 5,6 para 

13,20, respectivamente. 

No presente trabalho, o enraizamento dos ápices foliares da 

amoreira em alguns casos, ocorreu ainda em meio contendo IBA, sendo que, 

a maior parte somente começou a enraizar 15 a 20 dias após a transferência 

para meio livre de hormônio, e após este período os brotos não enraizaram 

mais. Estas observações concordam com Zaman et al.(1993), que 

observaram que brotos foliares de amoreira, lvf.alba cultivar S 1. iniciaram o 

enraizamento, na maior parte, em duas semanas de cultura, e os que não 
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produziram raízes neste intervalo, eram Incapazes de produzi-las mesmo 

após cinco semanas. 

Em trabalho com banana (Musa spp), Banerjee & Langhe 

(1985) controlannll o escurecimento do meio de cultura pela ação 

combinada de ácido ascórbico (lOrngl-1
) e transferências quinzenais para 

meio fresco. Em técnica semelhante aplicada no presente trabalho, 

observou-se que o manuseio do explante no ácido ascórbico, durante a 

transferência, favoreceu a contaminação, mas a troca freqüente para meio 

fresco, a cada 15 dias, reduziu drasticamente a contaminação. 

Eventuais brotações laterais foram observadas nos ápices de 

amoreira. Entretanto, não foi observado o alongamento dos ápices, talvez 

devido à ausência de citocininas, tais como BA ou BAP, no meio, 

largamente utilizadas nos trabalhos consultados. Foi observado que 800/0 dos 

ápices de M.nigra cultivados em meio adicionado com BAP, proliferaram 

em novos brotos e alongaram três centímetros em oito semanas de cultura 

(Yadav et al.,1990) e explantes excisados de sementes de M.alba 

germinados em meio asséptico, produziram brotos quando o meio foi 

suplementado com 2mgl-1 de BA. 
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4 . .4 Cromossomos mitóticos 

Apesar dos diferentes pré-tratamentos elnpregados não foi 

possível estabelecer um protocolo padrão, e sim observar eventuais 

aparecimentos de metáfases, de qualidade regular, para a observação da 

morfologia dos cromossomos. A Figura 25 mostra metáfases em raízes pré

tratadas com coIchicina 0,0 1% por 4h e 30min (a) e 8-hidroxiquinolina 

0,03% por 3h (b). 

Na Figura 25b pode-se observar os 28 cromossomos da 

espécie, onde comprova-se a existência de um par de cromossomos 

visivelmente maior que os 13 restantes e na Figura 25b pode-se observar a 

nlorfologia dos cromossomos. Osawa (1920) observou a presença de unl par 

de cromossomos maiores ao trabalhar com plantas masculinas da espécie 

!vf bombycis. Não foram observados cromossomos de tamanho 

intermediário como citado por Tahara (Sinotô, 1929). 

A simples observação da existência de um par diferente de 

cromossomos do conjunto não permite deduzir como Tahara (Sinotô, 1929) 

sua ação como determinador da sexualidade, mesmo porque observações de 

campo com o clone IZ 56/4, conforme relatada no item 4.1.1. desta seção, 

parecem indicar que o tipo sexual da amoreira é determinado por ação 

hormonal influenciada pelo ambiente. 

Os pré-tratamentos se mostraram eficientes para a contagem 

do numero de cromossomos, mas não proporcionaram figuras com 

morfologia adequada à construção do cariótipo. Esta dificuldade pode 
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a 

b 

Figura 25 - (a) Metáfase em raiz do clone IZ56/4 (Malba L.) pré-tratadas com 
colchicina à 0,01 % durante 4h30 (2n=28) ~ par de cromossomos maiores. 
(b) Metàfase em raiz do clone IZ56/4 (Malba L.) pré-tratadas com 8-
hidroxiquinolina à 0,03% durante 2:45horas (2n=28). 
Escalas = 511m 
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não ser indicativa da ineficiência dos inibidores de fuso ou inibidores de 

síntese protéica utilizados, mas possivelmente à problemas de 

permeabilidade das raízes da amoreira. 

A contagem dos cromossomos em metáfase mÍtótica 

permitiram a contagem de 28 cromossomos conforme dados já relatados 

para várias espécies de Morus desde Sinotô (1929). 

Basavaiah et aI. (1989) relata também a presença de 2n = 28 

para a maioria dos cultivares de Morus, mas discute que a poliploidia, 

especialmente a aneuploidia, parece ter especial papel na sua evolução, 

como evidência a ocorrência de aneuplóides com 2n = 26, 27, 30 

cromossomos. Este fato aliado a presença de anel tetravalente na diacinese 

(Figura 1ge) também observado por Sinotô (1929), e Rangaswami et ai., 

(1976), e GilI & Gupta (1978), traz a possibilidade de que o número básico 

de cromossomos aqui observado seja 2n + 2 = 28, ou seja, que o número 

básico de cromossomos no clone IZ56/4 seria n = 13. 
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5. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos podem ser tiradas as 

seguintes conclusões: 

1 - A microsporogênese no clone IZ15/7 (Malba L.) é nonnal. 

2 - Ocorrem flores hennafroditas no clone feminino Fonnosa (Malba L.) e 

no clone predominatemente masculino IZ56/4 (Malba L.). 

3 - Nos clones Catânia Paulista, Nezumigaeshi e IZ 15/7 (M.alba L.), as 

flores mostraram-se sempre exclusivamente masculinas e nos clones 

Calabresa e IZ15/1 (Malba L.) exclusivamente femininas, sendo, 

portanto, unissexuados. 

4 - Foi definido um protocolo de estabelecimento in vitro de ápices foliares 

de amoreira, M.alba L. 
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7. APÊNDICE 

CÉLULA CISTOLÍTICA - CISTÓLITO = concreção de carbonato de cálcio 

sobre saliências da parede celular de algumas células da epiderme de 

certas plantas (Ferri et al.; 1978). 

CLONES = uma vez que a amoreira é dióica e de reprodução vegetativa, 

todos os acessos do banco de gennoplasma de amoreira do Instituto de 

Zootecnia e os obtidos no programa de melhoramento, para o trabalho de 

tese, foram definidos como clones. 

IDIOBLASTOS = célula em um tecido qualquer, que difere das demais, 

pela forma, tamanho, conteúdo, espessura da parede, ou mesmo pela 

função~ pode estar isolada ou em grupos~ as células pétreas do 

mesocarpo das pêras, por exemplo, são idioblastos (Ferri et a1.~ 1978). 

HIPERIDRICIDADE ou VITRIFICAÇÃO = problema que ocorre na fase 

de desenvolvimento dos explantes durante a cultura. in vitro. 

Quando ela ocorre os tecidos sofrem uma mudança em seus processos 

metabólicos o que leva a uma alteração na sua estrutura e aparência 
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normaL Tecidos hiperídricos exibem redução na lignificação fazendo com 

que os vasos e os traqueídeos estejam ausentes ou possuam uma forma 

anormal nos caules, gemas e folhas (Pasqual et al., 1997). 

TERMINOLOGIA USADA PARA DETERMINAÇÃO DO SEXO 

Segundo Westergaard (1958): 

Uma espécie é unissexual ou dióica quando as flores masculinas e 

femininas, ocorrem em indivíduos diferentes. 

Uma espécie é bissexual se as flores masculinas e femininas ocorrem sobre 

a mesma planta. Plantas bissexuais podem ser hermafroditas quando os 

dois sexos são encontrados na mesma flor, ou monóicas quando 

limitadas a flores separadas na mesma planta. 

Segundo Westergaard (1958), Burnhan (1962) e Frankel & Galun (1977): 

1. Expressão sexual em flores individuais: 

l.1. Flor Monodina (flor com os dois sexos) 

Hermafrodita = flores completas (estames e pistilos) na mesma flor 

1.2 Flor Didina (flor com sexos separados) 

Estaminada ou Andróica - flor tendo somente estames 

Pistilada ou Ginóica ou Carpelada - flor tendo somente carpelo(s) 

2. Expressão sexual em plantas individuais: 

Hermafrodita - planta com somente flores hermafroditas 

Monóica - planta com flores estaminadas e pistiladas 

Andróica ou Masculina - planta com somente flores estaminadas 

Ginóica ou Feminina - planta com somente flores pistiladas 

Andromonóica - plantas com flores estaminadas e hermafroditas 
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Ginomonóica - plantas com flores pistiladas e hermafroditas 

Trimonóicas - plantas com os três tipos de flores (estaminadas, pistiladas e 

hermafroditas ) 

3. Expressão sexual de grupos de plantas: 

Hermafrodita - grupo consistindo de somente plantas hermafroditas 

Monóica - grupo consistindo de somente plantas monóicas 

Dióica - grupo consistindo de plantas andróicas e ginóicas 

Androdióica - grupo consistindo de plantas andróicas e hermafroditas 

Ginodióica - grupo consistindo de plantas ginóicas e hermafroditas 

Neste trabalho nos referimos, à exemplo da classificação 

aCIma, em plantas geradas de cruzamento entre variedades masculinas e 

femininas e que expressam: 

somente um tipo sexual de flor = Clones Unissexuados = como IZ1517 

(masculino) e IZ15/1 (feminino) 

com predominância de flores masculinas (>75%) e pequena produção de 

flores femininas e hermafroditas = como o clone IZ56/4 
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ABREVIATURAS 

BA benziladenina 

BAP 6-benzilaminopurina 

C.M.G.P. célula mãe do grão-de-pólen 

C.M.S.E. célula mãe do saco embrionário 

CEP AS Centro Estadual de Pesquisa Aplicada em Sericicultura 

ESALQ Escola Superior de Agricultura "Luis de Queiróz" 

IAA Acido indol-acético 

KIN kinetin = quinetina 

MS meio Murashige & Skoog 

N AA ácido naftaleno-acético 

O.T.C.A. Overseas Technical Cooperation Agency 

S.E. saco embrionário 

USP Universidade de São Paulo 



ETABLISSEMENT DE MERISTEMES APICAUX DU MURIER, 
MORUSALBA L., IN VITRO* 

FONSECA T.C.2**, VIEIRA M.L.C.3 & BANDEL G3 

2. Divisa0 de Zootecnia Diversificada, D3, Rua Heitor Penteado 56, CP 60, CEP 13.460-000, 
Nova Odessa, Sao Paulo, Brasil. 

3. Departamento de Genética, Escola Superior de Agricultura «Luiz de Queiroz», Av. Padua Dias 
11, CP 83, CEP 13- 400-970 Piracicaba, Sao Paulo, Brasil. 

Un protocole d'établissement des méristemes apicaux du mürier a été élaboré avec le but de 
fournir des racines convenables pour des études cytologiques. Les prétraitements effectués sur les 
racines avec 8-hydroxyquinoléine, colchicine et/ou cycloheximide ont permis d 'observer le nombre 
de chromosomes, 2n = 28, chez le clone 1Z 56/4 de Malba. 

Mots-clé : M. alba, culture in vitro, chromosomes. 

INTRODUCTION 

Le mUrier (Morus alba L.) est une plante de déveIoppement rapide à pollinisation croisée. La 
propagation par graine ne préserve pas le vrai type à cause de sa grande hétérozygosité (Das, 1983). 
Le nombre diploide de chromosomes du genre Morus est 28, mais des cellules de haute polyploidie 
se rencontrent. Parmi les polyploidies, les triploidies présentent des caractéristiques désirables 
comme, un meilleur développement des branches et des feuilles, une qualité nutritionnelle supérieure 
et une résistance au froid et aux maladies (Kim et col!., 1985). Cependant, d'apres Das (1983) la 
production et la multiplication des triploides sont retardées. Ordinairement, le mUrier est multiplié 
par bouturage mais quelques génotypes à haute valeur nutritive ont des difficultés à produire des 
racines (Jain et coll. , 1990). 

La propagation clonale apres culture de tissu offre une alternative à la propagation végétative des 
especes ligneuses présentant des caractéristiques désirées (Biondi et Thorpe, 1982; Thorpe, 1983). 
La régénération in vitro du mUrier suivie de la réimplantation en champ a été rapportée chez Malba, 
M bombycis,M nigra etM indica par Oka et Ohyama (1986) au Japon, Bapat etRao (1990), Yadav 
et coll. (1990) et Kathiravan et coI1.(1995) en Inde et Hossain et col!. (1992) au Bangladesh. 

L 'utilisation des sommets de pousses et des bourgeons noeudaux du murier comme explants c' est 
un moyen utile pour la propagation de plantes saines et pour la préservation des ressources génétiques. 
Des plantules deM alba cv MR2 ont aussi été obtenues à partir d'hypocotyles prélevés sur des cultures 
axéniques de graines cultivés sur milieu MS (Murashige et Skoog, 1962), enrichi de BA (0,5 mgll) 
et d'AIA (0,5 mgll) (Kathiravan et coll, 1995). 

Jain et col!. (1990), en travaillant avec .quatre especes de mUrier, M. indica, M. alba, M. 
rotundifolia et M bombycis ont observé que la réponse à la production de pousses a varié en fonction 
du génotype. Cependant, Saito (1992) n'a pas observé le même phénomene en travaillant avec des 
variétés de Malba. 

* Travail partiel de doctorat effectué à l'ESALQ, Piracicaba, Brésil. 
* * A vec bourse du CNPq 
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Aucun des travaux publiés sur la micropropagation ne comporte d'étude sur la stabilité 
chromosomique chez des plantes dérivées de ce processus. 

Quelques auteurs ont relaté la présence de trois paires de chromosomes distincts et géants dans 
l'ensemble chromosomique de M. bombycis (Sinoto, 1929), M. indica (Royan Subrarnanian, 1965) 
etM. alba (Gill et Gupta, 1979). Sinoto (1929) a aussi relaté la divergence entre Tahara et Osawa par 
rapport à ces chromosomes. 

Ce travail a été fait dans le but d'étudier l'établissement des sommets des pousses dans le milieu 
de culture et aussi l'obtention des racines pour observer les chromosomes mitotiques. 

MATERIELS ET METHODES 

Le matériel végétal utilisé pour la mise au point du protocole de l'introduction in vitro des 
méristemes apicaux du mürier a été le clone IZ56/4 (Fig. 1) provenant du programme d'amélioration 
du murier (Fonseca et coll., 1994). 

Le développement des plantes productrices des explants a été réalisé dans une serre en suivant la 
suggestion d'Oka et Ohyama (1986) qui ont considéré cette pratique utile pour I' obtention d'explants 
propres, car les tissus des branches cultivées en champ sont quelquefois infestés de micro-organismes, 
qui rendent la stérilisation impossible. Cependant, cette technique n'a pas empêché ce type de 
contamination résultantt peut-être des multiples reproductions végétatives chez le mürier. C'est 
seulement par l'addition des antibiotiques au milieu de culture, que l'on peut contrôler ces 
contaminations. 

Les explants (les méristemes apicaux) ont été prélevé sur des boutures cultivées dans des boites 
de sable en serre et recueillis dans un béckerrempli d'eau distillée. Afin de mettre en placeune culture 
axénique les explants ont été trempés dans une solution à 1 % de détergent, puis rincés à I' eau courante, 
pendant 10 minutes. La désinfection a été faite à l'aide d'une solution d'hypochlorite de sodium à 2% 
(v/v) (Tableau I) pendant 12 minutes apres un passage dans l'aleool à 70 % (v/v) pendant40 secondes. 
Ils sont ensuite rincés soigneusement 5 à 6 fois dans de l'eau distillée stérile. 

Les méristemes apicaux ont été débarrassés des feuilles superflus et coupés aux extrémités pour 
obtenir des explants de 2,5 cm et comportant 3 bourgeons. 

Les explants ont été mis à enraciner sur le milieu de culture de Murashige et Skoog (1962) 
contenant la moitié de la concentration originale en micro-et-macro-éléments et vitamines (MS/2) 
additionné de 15 gl1 de saccharose. Le milieu a été ajusté à un pH de 5,8 avec 0, IN NaOH / O,lN HCI 
avant l'addition d'agar·(0.8 % p/v) et a été stérilisé à l'autoclave à 1200 C pendant 20 minutes. Apres 
l'autoclavage de la tétracycline (100~g1ml) stérilisée par filtration a été ajoutée. 

Apres une semaine les explants ont été repiqués sur le milieu MS/2 additionné d'acide 
indol-butyrique (AIE) (0,4ml/l) pendant deux semaines pour l'induction des racines, puis repiqués 
dans le MS/2, tous les jours. 

Etude des chromosomes mitotiques: 
Les racines induites in vitro ont été receuillies et traitées au préalable avec des inhibiteurs du 

fuseau mitotique (8-hydroxyquinoléine à 0,03 %, colehicine à 0,01 % et 0,05 %) ou avec un inhibiteur 
de la synthese protéique (cycloheximide à 140ppm) en temps variés, afm d'obtenir la meilleure 
morphologie chromosomique. Les racines ont ensuite été fixées dans la solution de Camoy 
(éthanol:acide acétique 3: 1) pendant 24 heures et conservées en pennanence dans l'aleool 70 % (v/v) 
à 100 C. 

Pour la coloration des racines nous avons utilisé la méthode de Feulgen avec hydrolyse de 5 
minutes dans HCI IN à 600 C, suivie d'un traitement par réactif de Schiff (fuchsine leucobasique) 
pendant 45 minutes. Les racines ont été rincées à l'eau distillée pendant 5 minutes puis écrasées en 
carmin acétique à 2 %. Les lames considérées comme satisfaisantes ont été séparées des lamelles dans 
l'acide acétique 45 % et séchées à l'air avant d'être montées dans le baume du Canada. 

Les figures mitotiques ont été photographiées avec un microscope Olympus avec optovar 1,25X 
sur un film Copexpan (Agfa) et filtre Olympus verto 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

En fonction de ces études, on peut donc arriver à un protocole adapté aux méristemes apicaux du 
mUrier in vitro (Tableau 2) donnant une tres bonne production de racines (Fig. 2). 

Lors des 22 essais réalisés en 1994, nous avons subi une perte du matériel provoquée par 
l'oxydation du milieu de culture et sa contamination. II en a résulté une baisse du nombre de racines, 
m~me chez les surv!va~ts. Nous avons testé p.lusieurs alterna~ives ~aitriser l' oxydation du milieu 

Fig 1. Le clone IZ56/4 dans la éollection de germoplasme au Centro Estadual de Pesquisa Aplicada a 
Sericulturra (CEPAS), Galia, Brésil. 
Fig 1. The clone IZ56/4 in the germplasm coUection at the Centro Estadual de Pesquisa Aplicada a 
Sericulturra (CEPAS), Galia, Brazil. 

Tableau 1. Solution désinfectante. 

Table 1. Disinfectant solution. 

Composant / Component 

NaOCl 
Movadol 
Tween® 80 
H20 distilIée / H20 distillated 
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Quantité/lOO ml / Quantity/JOOm/ 

16,6rnl 
O,lrnl 
1 goutte / 1 drop 
jusqu' à 100m! / up to lOOml 
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Pour maitriser cette oxydation, pendant les repiquages, les explants ont été manipulés dans une 
solution d'acide ascorbique à 0,1 mgll. Cependant, aucune réponse positive n 'en a résulté à cause de 
la contamination dans les sous-cultures. PoW" régler ce probleme, nous avons réalisé deux 
pulvérisations sur les boutures avec du Dithane (2g11) une semaine avant et la veille de la récolte des 
explants. Ce traitement n'a pas permis d'amélioration car il s'est révélé toxique pour les explants. 

Tableau 2. Protocole d'établissement de méristemes apicaux du murier in vitro. 

Table 2. Protocol for establishing in vitro apical meristems of mulberry. 

01.Récolte des explants. 

02. Récolte des sommets des pousses 
dans I'eau 

Ol.Collection of explants 

02. Collection of apex of shoots in water. 

03. Désinfection 03. Desinfection. 
Lavage des explants dans une solution de détergent à Washing of explants in a detergent solurion at 1%. 
1 %. Lavage dans I' eau courante pendant 10 minutes. Washing with clear water during 10 minures. 

04. Désinfection sous flux laminaire. 
Irnrnersion des explants dans 1'alcool à 70% (v/v) 
pendant40secondes 
Irnrnersion des explants dans la solution hypochlorite 
(2%) + Movadol (0,1 %) + Tween (0,02%) pendant . 
12 à 15 minutes 
Lavage dans 1'eau distillée stérile 5 à 6 
fois. 
05. eultore 
Culture des explants sur milieu MS/2 
plus Tétracycline (0,01 %) pendant 7 jour. 
Repiquage en MS/2 + Tétracycline (0,01%) 
plusAlB (0,004%) pendant 15 jours. 
Repiquage en MS/2 + Tétracycline (0,01 %)t. 
tous les 15 jours 

04. Desinfection under a laminar jlow 
Immersion of explants in 70% alcohol (v!v) during 40 
seconds. 
Immersion of explants in an hypochlorite solution (2%) 
+ Movadol (0,1%) + Tween (0,02%) during 12 to 15 
minutes. 
Washing in sterile distillated water 5 to 6 times. 

05. Cultivation 
Cultivation of explants on MS/2 medium p/us 
Tetracycline (0,01%) during 7 days 
Planting out in MS!2 + Tetracycline (0,01%) 
+ AlE (0,004%) during 15 days. 
Planting out in MS/2 + Tetracycline (0,01%) + every 
2 weeks. 

En 1995 douze nouvelles tentatives ont été réalisées. Pour huit d'entre elles, la culture a été faite 
sur milieu MS/2 et pour les quatre autres, sur milieu MS/2 additionné de tétracycline à 0,01 %. Sur 
les 8 essais sur MSI2, les 3 premiers ont présenté une perte moyenne de 1 ° % due à la contamination, 
ave c cependant une production inconstante de racines. Dans trois autres essai il n'y a pas eu formation 
de racines car les explants se sont nécrosés dans les premieres semaines, peut-être à cause du nettoyage 
des boutures à I 'hypochlorite de sodium à 1% avant les récoltes. Dans les 2 demiers essais, les explants 
ont été mis au réfrigérateur (8°C), pour contrôler la production de composés phénoliques apres les 
récoltes, mais ils n' ont pas résisté. 

Au vu de ces problemes nous avons décidé de travailler avec le milieu MS/2 enrichi ave c de la 
tétracycIine; dans deux des essais le milieu a été changé chaque semaine et dans les autres tous les 15 
jours. Le pourcentage de contamination a été en moyenne de 26 % sur les trois premiers essais et de 
5 % dans le demier. Ces résultats ne different pas de ceux enregistrés dans Ia littérature par Rauber 
and Grunewaldt (1988), Reed (1991), Hovanesian and Torres (1986) et Dhawan and Bhojwani (1985). 
La production de racines a été importante dans 2 essais avec un aspect vigoureux convenable pour 
les études cytologiques. 
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Fig 2: Méristémes apicaux du clone IZ56/4 racinés in vitro selon le protocole du Taleau 2 
Fig 2. Apical meristems o[ cloneIZ56/4 rooted in vitro according to the protocol in Table 2. 

Dans ce travail, le but principal d'établissernent de rnéristernes apicaux en rnilieu de culture était 
la production des racines pour l'étude cytogénétique. Nous avons rencontré dans la littérature des 
travaux sur l'emacinernent spontané et facilité chez le rnUrier contrairernent à ce que l'on observe 
norrnalernent chez les ligneuses, avec l'utilisation de faibles concentrations d' acide indol-butyrique 
(AIB), en observant que les valeurs élevées ont provoqué un cal à la base des rarneaux (Kirn et col!., 
1985) ce que nous avons éven!Uellernent constaté (Fig. 3). 

Néanrnoins, on trouve des résultats différents sur les effets de l'auxine sur l'emacinernent du 
rnUrier dans la littérature. Enornoto (1987) dans un travail sur la préservation des ressources génétiques 
du rniirier au rnoyen de la culture de tissu, ou quelques cultivars du rnUrier ont été développés sur 
rnilieu avec 0,1 rngll de beenzyladine (BA), a obtenu I' emacinernent des bourgeons 10 jours apres le 
changernent pourun rnilieu sans horrnone. Jain et col!. (1990), cependant, ont observé que I 'adjonction 
d' AIB (0,5 rngll) au rnilieu de culture a été tres efficace dans la prornotion de la régénération et de 
l'emacinernent des explants nodaux. Ohyarna (1970), Seki et colI. (1971) ont seulernent obtenu la 
forrnation de racines dans le rnilieu avec de l'auxine. 

Dans ce travail nous avons observé des forrnations spontanées de racines sur rnilieu sans horrnone; 
cependant, ces racines étaient fines et tres peu convenables pour des études cytologiques. Des résultats 
sernblables ont été obtenus par Hossain et co 11. (1992) ave c M.laevigata, avec forrnation satisfaisante 
de racines dans le rnilieu additionné d' AIB et présence de racines faibles, fines et peu nornbreuses 
sur rnilieu sans auxine. Ils en donc déduit la nécessité d'auxine pour l'emacinernent efficace chez 
cette espece. En travaillant égalernent ave c M laevigat, Islan et colI., (1993) ont constaté que le rnilieu 
supplérnenté par les auxines arnéliore la fréquence d'emacinernent et le nornbre de racines par 
bouture; de mêrne, I 'augmentation des repiquages a contribué à l'emacinernent en élevant la fréquence 
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Fig 3. Formation de 
cal dans la culture in 
vitro du clone IZ56/4 .. 

Fig 3: Cal formation 
during in vitro growth 
of clone IZ56/4. 

Fig 4. Photomicrographie de la métaphase mito tique du clone IZS56/4 prétraité avec la colchicine à 0,01 
% (4:30 h), que permet I'observation des 28 chromosomes (13 paires de petis et 1 paire de grand (indiquée 
par les deux tlécges). 
Fig 4. Photomicrography of the mitotic metaphase of clone IZ56/4 pretreated with 0,01 %colchicine (4:30 
)which enables the observation of the 28 chromosomes (13 pairs of small ones and 1 pair of big one 
(indicated by the two arrows). 
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de 43 % pour la culture initiale à 88 % pour le cinquieme repiquage, les nombres de boutures entrainés 
passant de 5,6 à 13,20 % respectivement. 

Perez et coll. (1985) ont observé que des bourgeons de Corylus avellana, un arbre fruitier de 
grande importance économique et bien distribué en Espagne, n' ont pas fourni de racines en présence 
d ' AlE, alors que le contraire a été observé sur le mürier dans le présent travail, ou I'enracinement a 
été observé même sur milieu avec auxine. 

Dans notre travail, la plupart des pousses ont commencé à s'enraciner apres le remplacement du 
milieu contenant de I'AIB par le milieu sans auxine, c'est à dire 15 à 20 jours apres I'inoculation. 

Malgré les différents prétraitements effectués sur les racines, elles n'ont pas permis de résultat 
démonstratifmais d'éventuelles apparitions de métaphases régulieres pour observer la morphologie 
des chromosomes. Cette difficulté peut ne pas résulter d'un manque d'efficacité des inhibiteurs du 
fuseau ou de la synthese protéique, mais peut-être des problemes de perméabilité des racines, ce qui 
aurait nécessité des études plus approfondies. 

Dans les études réalisées sur quelques cellules de racines on a pu vérifier le nombre de 
chromosomes 2n == 28 (Fig. 4), ce que confirme le nombre de base n == 14 des premiers rapports faits 
par Tahara en 1909 (Sinoto, 1929) et confirmés par des travaux sur le mürier cornrne, par exemple, 
sur Malba par Gill et Gupta (1979), M indica par Royan-Subramanian (1965), M nigra par 
Basavaiah et coll. (1990) et quelques autres especes par Susheelarnrna et coll. 
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