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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE Trichocline catharinensis Cabrera. (Asteraceae)
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A Trichocline catharinensis Cabrela é uma espécie endêmica dos campos sulinos sendo popular-
mente conhecida como cravo-do-campo. Ocorre principalmente nos estados de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. Apresenta estruturas florais visualmente atrativas o que caracteriza elevado 
potencial ornamental, entretanto é raramente utilizada em ornamentação. O objetivo do presente 
trabalho foi observar e descrever como ocorre a propagação assexuada da espécie em diferen-
tes condições de cultivo. Para isso, foram coletadas plantas em campos naturalizados da região 
de Curitibanos/SC. Estes exemplares foram transplantados para á área experimental do Campus 
Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Foram avaliadas quatro condições de 
cultivo em blocos completamente casualizados: (1) calcário incorporado (6.944kg/ha), (2) cama 
de aviário (8.371kg/ha), (3) adubo nitrogenado NPK(14-14-14) (393kg/ha) e (4) solo local. Foram 
utilizadas parcelas de 1,20X1,80 metros, sob as condições climáticas e ambientais da região no 
período de maio a julho. Em cada parcela foram utilizadas trinta e duas plantas. Após 49 dias do 
plantio foram avaliadas o número de total das folhas e separadamente das folhas novas, número e 
tamanho das raízes. Os resultados demonstram que o tratamento com calcário ofereceu melhores 
condições para o enraizamento do Cravo-do-campo com zero por cento de mortalidade. Entretanto 
o número de raízes não diferiu significativamente entre os tratamentos. No entanto, o maior valor 
para comprimento das raízes foi observado com calcário (média de 7,5cm). Este trabalho indicou 
que o transplante e a reprodução assexuada da espécie são viáveis, mas podem ser melhorados 
por meio de melhora das condições de cultivo. Neste sentido, novos estudos estão sendo realiza-
dos tanto da propagação sexuada como assexuada desta espécie visando o uso e conservação de 
germoplasma nativo.
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