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As espécies vegetais do Cerrado ainda são pouco exploradas para fins
 ornamentais. Desta forma, objetivou-se a propagação, por estaquia, de Ruellia
 nitens (Nees) Wassh., uma espécie subarbustiva com potencial ornamental,
 devido à beleza de suas flores lilases. As estacas foram coletadas no Distrito
 Federal, no final da estação seca e no início da estação chuvosa. A base de
 estacas apicais, com 4 folhas cortadas ao meio, e estacas medianas, sem folhas,
 foi tratada com uma mistura de talco e 1000 ppm de ácido indolbutírico, sendo o
 controle tratado apenas com talco.  As estacas foram plantadas em quatro
 substratos: comercial (Bioplant®), vermiculita, areia lavada e latossolo vermelho;
 cultivadas em estufa, totalizando 16 tratamentos com 15 repetições. Com 60 dias,
 foram observados os seguintes parâmetros: número de estacas enraizadas e
 brotadas. Na estação chuvosa, as estacas apicais tratadas com fitoregulador e
 cultivadas nos diferentes substratos apresentaram, de maneira geral, maiores
 percentagens de brotação (acima de 85%) do que as estacas do controle (abaixo
 de 30%), com exceção do substrato comercial (40%). As maiores percentagens
 de enraizamento foram observadas em vermiculita tanto no controle (67%) quanto
 nas estacas tratadas (60%), seguidas pelo latossolo vermelho (53%) nas estacas
 tratadas e substrato comercial (40%) nas estacas não tratadas. Entretanto, com
 exceção do substrato comercial nas estacas não tratadas, que não enraizaram,
 não apresentaram diferenças significativas (P>0,05). Já as estacas medianas não
 brotaram nem enraizaram e morreram após 60 dias de cultivo. Na estação seca,
 as maiores percentagens de brotação, tanto entre as estacas apicais (60%)
 quanto entre as medianas (47%), foram observadas em vermiculita nas estacas
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 tratadas, que diferiram significativamente, mas as percentagens não foram
 significativamente distintas em relação aos controles. O enraizamento ocorreu
 somente em 7% das estacas, cultivadas na vermiculita com regulador.
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