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A  aclimatização  é  a  fase  mais  crítica  do  cultivo  in  vitro,  já  que  vários  fatores  podem
minimizar a sobrevivência das plantas produzidas. Por isso, é necessário que o cultivo ex
vitro  seja  realizado  em  substrato  que  propicie  boas  condições  para  o  melhor
desenvolvimento  das  plantas.  O  esfagno  é  um  dos  substratos  mais  utilizados  pelos
produtores  brasileiros  para  aclimatização  de  orquídeas,  porém está  em risco  de  extinção.
Dessa  forma,  o  objetivo  do  trabalho  foi  avaliar  crescimento  de  plantas  de  Brassavola
cebolleta  aclimatizadas  em  diferentes  substratos  alternativos  ao  esfagno.  Mudas  de
aproximadamente  2,5  cm  de  comprimento  e  obtidas  por  semeadura  in  vitro,  foram
retiradas  dos  frascos  contendo  meio  de  cultura  e  transplantadas  em  bandejas  plásticas
contendo  os  seguintes  substratos:  1-  esfagno  (controle);  2-  carvão  e  3-  fibra  de  coco.  O
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 3 tratamentos e 4
repetições de 10 plantas. As bandejas contendo as plantas permaneceram durante 325 dias
em viveiro provido de tela plástica preta de 600 lux sob condições ambientais. No final do
experimento  as  plântulas  foram  retiradas  dos  substratos,  lavadas  e  avaliadas  quanto  ao
comprimento da parte aérea e da maior  raiz,  número de folhas  e  de raízes,  percentual  de
sobrevivência  e  massas  fresca  e  seca  da  parte  aérea  e  das  raízes.  Não  houve  efeito
significativo  dos  substratos  para  todas  as  características  avaliadas  e  as  plantas
apresentaram,  em  média,  parte  aérea  com  3,91  cm,  maior  raiz  com  3,30  cm,  80  %  de
sobrevivência, número de folhas e massas fresca e seca da parte aérea e das raízes em torno
de  8,02,  8,96,  0,19  g,  0,02  g,  0,33  g  e  0,02  g,  respectivamente.  Esses  resultados
demonstram que os substratos carvão ou fibra de coco podem ser usados como alternativos
ao esfagno na aclimatização de B. cebolleta. 
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