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Miltonia clowesii Lindl. é uma orquídea presumivelmente extinta da natureza conforme a lista 
de espécies da flora ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo. Promover a propagação e 
o desenvolvimento das plantas tornam-se extremamente importantes para alterar este quadro 
de extinção. Para tanto, objetivou-se estudar a germinação in vitro de sementes de M. clowesii
através dos efeitos desencadeados pela composição nutricional dos três meios de cultura mais 
comumente utilizados para a produção de orquídeas, a saber: o meio de Knudson (KN) de 
Murashige e Skoog (MS) e de Vacin e Went (VW). Os frutos amadureceram seis meses após 
a polinização das flores mantidas na coleção do Orquidário Frederico C. Hoehne, da Seção de 
Orquidário do Instituto de Botânica, e as sementes retiradas foram inoculadas imediatamente 
nos meios de cultura. Para cada meio de cultura foram utilizados 5 frascos e inoculadas cerca 
de 3000 sementes em cada frasco, que foram mantidos em sala de cultura com temperatura 
m -2.s-1. Vinte dias 
após os primeiros indícios da germinação das sementes, identificados visualmente através do 
intumescimento dos embriões e presença de protocormos de cor verde, duas amostras de cada 
frasco foram retiradas aleatoriamente e analisadas em estereomicroscópio. Foram analisadas 
cerca de 1500 sementes para cada um dos meios de cultura. A germinação de M. clowesii foi 
maior quando as sementes foram inoculadas no meio KN e no meio VW, proporcionando 
57% e 55,9% de sementes germinadas, respectivamente. No meio MS apenas 35,9% das 
sementes germinaram. Comparativamente a outras espécies estudadas, M. clowesii apresentou 
uma baixa taxa de germinação in vitro, o que acentua ainda mais a possibilidade de extinção 
na natureza, pois a germinação em condições naturais é extremamente inferior às obtidas in 
vitro. Alguns autores verificaram que o meio KN promove melhor germinação em diferentes 
espécies de orquídeas provavelmente devido à maior concentração de amônia em relação ao 
nitrato; o meio de VW possui a maior relação de amônia/nitrato e também foi favorável à 
germinação. KN e VW são meios com menor concentração de nitrogênio do que MS e 
possivelmente a maior germinação observada nestes dois meios de cultura ocorreu devido à 
reduzida necessidade de nitrogênio apresentada por M. clowesii que apresenta crescimento 
relativamente lento quando comparada a outras espécies de orquídeas. (IBt Projeto 01.52) 
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