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RESUMO

O  trabalho  teve  como  finalidade,  estudar  o  efeito  do  ácido  indol  butírico(IBA),  sobre  o
enraizamento de estacas apicais de ramo da Begônia (Begonia elaitor cv.  Carneval).  As
estacas  continham uma gema apical  e  uma folha  verdadeira.  O efeito  do  IBA,  sobre  o
enraizamento  de  estacas  apicais  de  ramo  da  Begônia  foi  avaliado  de  acordo  com  os
seguintes  tratamentos,  na formulação líquida,  imersão da base das estacas  durante  um
minuto: testemunha (sem aplicação de IBA), L500 (IBA 500 ppm), L1000 (IBA 1000 ppm),
L1500 (IBA 1500 ppm), L2000 (IBA 2000 ppm) e L3000 (IBA 3000 ppm) e na formulação pó
foram aplicadas sobre as bases das estacas: P500 (IBA 500 ppm), P1000 (IBA 1000 ppm) e
P2000 (IBA 2000 ppm). Após o tratamento das estacas, estas foram plantadas em bandejas

de  enraizamento,  contendo  substrato  comercial  Rendimax e  colocadas  em câmara  de
nebulização, onde permaneceram por 28 dias, até a sua avaliação. Para a avaliação do
efeito do IBA, foram realizadas as seguintes observações: porcentagem de plantas vivas,
porcentagem de estacas  enraizadas,  comprimento  das  raízes,  matéria seca  e  avaliação
visual.  O resultado obtido no processo de enraizamento de estacas apicais  de ramo da
Begônia  levou  a  concluir  que  a  formulação  líquida  aumenta  a  eficiência  na  aplicação
exógena  de  auxina  (IBA)  para  estimular  e  acelerar  o  enraizamento  das  estacas,
uniformizando  e  induzindo  a  formação  de  raízes.  A  melhor  concentração  para  o
enraizamento foi obtida com o tratamento de 1500 ppm.
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ABSTRACT
Effect of IBA application on rooting of Begonia .
This study was carried out to evaluate the effects of indol butiric acid (IBA) on rooting the
branch of apical stem of some Begonia (Begonia elaitor cv. Carneval). The experiment was
carried  out  in  a  misty  nebulization  chamber  in  the  Horticuture  -  Vegetable  Production
Departament, Lageado, UNESP, Botucatu – SP. The branch of apical stem had one apical
gem and a true leave. The auxin effect in Begonia rooting stems was observed through nine
different treatments: on a liquid formulation it was applied immerging the stem bases during



a minute:  none  (without  IBA  application),  L500  (IBA 500  ppm),  L1000  (IBA 1000  ppm),
L1500 (IBA 1500 ppm), L2000 (IBA 2000 ppm) e L3000 (IBA 3000 ppm) and on a powder
formulation it was applied to the stem bases: P500 (IBA 500 ppm), P1000 (IBA 1000 ppm)  e
P2000 (IBA 2000 ppm). After  this treatments,  The stems were placed in suitable rooting

dishes, with commercial substrate Rendimax in a misty nebulization chamber for 28 days
until collection. The evaluation of IBA in Begonia branch of apical stem was made based on
the following observations:  1.  the percentage of  plant  alive,  2.  the percentage of  rooting
stems, 3. roots length, 4. dry matter and visual evaluation. The results showed that the liquid
formulation provide efficiency on a exogenous auxin (IBA) application which stimulates and
accelerates  the  branch  of  apical  stems  rooting,  making  uniform  and  inducing  the  roots
formation. The liquid formulation with 1500 ppm obtained the best treatment.
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INTRODUÇÃO

A floricultura  brasileira  teve  uma participação  no  mercado internacional  de  US$ 16
milhões no ano de 2003. O Brasil  aumenta de 10 a 15% ao ano a sua participação no
mercado  internacional.  Segundo  dados  da  Ibraflor  e  da  Flortec  o  mercado  de  flores  e
plantas ornamentais mundial movimenta US$ 25 bilhões/ ano (Salignac, 2003).

Com  a  participação  brasileira  no  Mercosul  consolidando  a  floricultura  nacional  e
importação de outros paises latino-americanos, como a Colômbia, Chile, Equador e Bolívia,
a  concorrência  entre  produtores  tende  a  se  acentuar,  passando  a  exigir  do  setor  o
aprimoramento de questões em qualidade, padronização e organização (Arruda et al, 1996).

O gênero  Begonia compreende mais de 1500 espécies das zonas tropicais da Ásia,
África e América pertencentes à família Begoniaceae. (Infoagro, 2003).

Begonia elatior tem se tornado uma cultura de flor de vaso de produção de ano todo.
As begônias são flores de dia curto e sua propagação é feita através de estaquia de folha
ou por estaquia apical de ramo derivado de uma planta matriz na fase vegetativa (Bertran et

al, 1988), sendo a última mais usual. 
A begônia é uma planta  herbácea tornando seu enraizamento relativamente  fácil  e

rápido.  Um  dos  maiores  problemas  na  propagação  aos  produtores  é  a  obtenção  da
uniformidade no enraizamento, limitando a qualidade satisfatória. 

O  emprego  de  auxinas  se  faz  útil  para  estimular  e  acelerar  o  enraizamento  das
estacas, uniformizando e induzindo a formação de raízes (Ono  et al, 1995). Desde 1938,
WENT observou que em estacas de hipocótilo de ervilha (Pisum sativum L.), o tratamento
com auxina levou a aumentos no número de raízes formadas. Existem várias substâncias



que provocam o mesmo efeito das auxinas endógenas (IAA, IBA, 4-cloro-IAA, PAA, etc.),
conhecidas como auxinas sintéticas. O ácido indol-butírico (IBA sintético) é uma das auxinas
mais empregadas, por sua alta atividade, faixa maior de concentrações não fitotóxicas, ser
efetivo em muitas  espécies  e por  ser  menos suscetível  à  oxidação biológica que o IAA
natural (Ono & Rodrigues, 1996).

Este experimento tem o objetivo de avaliar a influência do ácido indol butírico (IBA) em
diferentes dosagens e formas de aplicação para o enraizamento e qualidade das mudas de
Begônia.

MATERIAIS E MÉTODOS

O  experimento  foi  instalado  na  Fazenda  Experimental  Lageado,  em  câmara  de
nebulização do Departamento de Produção Vegetal – Horticultura, UNESP, Botucatu – SP,
no período de 25 de agosto a 22 de setembro de 2003. As estacas apicais de ramo foram
obtidas  das plantas matrizes da cultivar Carnaval  obtida da empresa “Interplant”.  Ela foi
selecionada, especialmente, pelo alto volume de comercialização.

Avaliou-se  o  enraizamento  de  estacas  apicais  de  ramo  da  begônia  cv.  Carneval,
tratadas com ácido indol butírico (IBA) na formulação pó, na concentração de 500, 1000 e
2000 ppm e na formulação líquida, na concentração de 500, 1000, 1500, 2000 e 3000 ppm
e  a  testemunha  (sem aplicação  de  IBA).  Na formulação  pó,  o  tratamento  foi  realizado
encostando-se a base da estaca no talco e, na formulação líquida, imersão da base das
estacas durante um minuto. Posteriormente foram estaqueadas em bandejas de 128 células

preenchidas com substrato comercial Rendimax e mantidas em câmara de nebulização,
com turno de 3 minutos de molhamento a cada hora.

 A avaliação foi realizada 28 dias após o plantio,  tendo seguintes os parâmetros de
análise: porcentagem de plantas vivas, porcentagem de estacas enraizadas, comprimento
das  raízes,  matéria  seca  e  avaliação  visual.  Para  a  análise  visual,  foram  utilizados  os
seguintes parâmetros para qualificar o efeito dos tratamentos: a nota 1 foram atribuídas às
plantas  mortas,  a  nota  3  representaram  as  plantas  vivas,  mas  sem  raiz,  a  nota  5
qualificaram as plantas com primórdios radiculares,  a nota 7 foram atribuídas às plantas
enraizadas e a nota 9 corresponderam às plantas muito enraizadas

O delineamento  experimental  foi  inteiramente  casualizado,  com nove tratamentos  e
quatro repetições de oito estacas, perfazendo um total de 256 estacas apicais de ramo. As
médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.



RESULTADOS E DISCUSSÕES

Observou-se efeito positivo, nas características avaliadas, das doses do regulador de
crescimento AIB sobre os ramos apicais da Begônia durante o enraizamento.

Quanto à avaliação de plantas vivas, durante o período de nebulização, apresentou
mortes  de  15,6%  no  tratamento  L3000,  observando  mudanças  na  coloração  foliar.  Tal
resultado pode ser explicado pela alta concentração do hormônio, causando fitotóxidez nas
estacas. Nos demais tratamentos resultaram em 100% de estacas vivas (Tabela 1). 

Na porcentagem de enraizamento das estacas apresentaram 100% de enraizamento
nos tratamento L500, L1000, L1500 e L2000, observando diferença estatística apenas com
o tratamento P1000, com apenas 40,6% de enraizamento.

De acordo com a tabela 1, constatou-se um grande diferencial na produção de massa
seca e comprimento de raiz durante o período de enraizamento. A massa seca das raízes
que representou melhor crescimento foi constatado no tratamento L1500, quantificado por
206,5 mg e em relação ao comprimento, foi obtida pelo tratamento L2000, com 28,5 cm. Já
nos tratamentos na formulação pó, houve uma redução quanto à produção de matéria seca
e ao comprimento de raízes dando efeitos inferiores à testemunha.

Quanto à análise visual, o L2000 teve a melhor pontuação com uma média de 8,0,
correspondendo  a  um  bom  enraizamento.  Ocorrendo  resultados  semelhantes  aos
parâmetros analisados.

Tabela  1. Análise  estatística  dos  parâmetros  de  analise  da  Begônia  após  28  dias  de
nebulização. Botucatu, FCA, 2003.

Tratamentos % Plantas % estacas Comprimento Massa seca Análise
 vivas enraizadas das raízes (cm) (mg/estaca) visual
L0 100 a 68,8 ab 10,2 bc 35,3 ab 4,7 bcd
L500 100 a 100 a 19,7 ab 139,7 ab 6,5 abc
L1000 100 a 100 a 19,0 ab 131,5 ab 6,5 abc
L1500 100 a 100 a 26,1 ad 206,5 a 7,2 a
L2000 100 a 100 a 28,5 a 205,7 a 8,0 a
L3000 84,4 b 75,0 ab 13,7 bcd 116,0 ab 4,6 bcd
P500 100 a 81,3 a 9,0 c 15,3 b 4,0 d
P1000 100 a 40,6 b 2,1 c 5,2 b 3,2 d
P2000 100 a 65,6 ab 7,6 c 18,4 b 4,2 cd
CV (%) 5,34 19,57 36,28 81,81 18,51
Médias seguidas pela mesma letra nas linhas, não diferem pelo teste de Tukey (5%).



Figura 1. % de plantas vivas e enraizamento,  peso da massa seca e análise visual das
estacas de Begônia, na formulação líquida (à direita) e na formulação pó (à esquerda), após
28 dias de nebulização. Botucatu, FCA, 2003. 

Os tratamentos com a aplicação de IBA apresentaram efeito quadrático em todos os
parâmetros  analisados.  Na  formulação  líquida,  proporcionaram  maior  uniformidade  na
formação  de  raízes,  proporcionando  benefícios  em  relação  à  testemunha,  tendo  uma
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resposta favorável  até  2000 ppm,  a partir  desta,  proporcionou um declínio  nas análises
avaliadas. Já na formulação em pó, observamos um declínio até a concentração de 1000
ppm,  ocorrendo  uma  reação  a  partir  desta,  indicando  uma  melhora  dos  parâmetros
analisados com tratamentos de maiores concentrações, porém não é possível tal conclusão
devido  ao  número  de  tratamento.  Tal  resultado  pode  se  mostrar  diferente  com  novos
estudos, testando maiores concentrações da via em questão.

Com base nos resultados obtidos entende-se que o meio líquido apresentou-se como
uma  melhor  forma  de  proceder  o  enraizamento,  possivelmente  por  possuir  melhor
homogeneização da mistura quando comparado à mistura em talco e por ser uma via de
melhor absorção, tendo assim um maior aproveitamento do hormônio pela planta.

Tais  resultados  demonstram a  importância  do  uso  de  IBA  no cultivo de  begônia,
apresentando um comportamento de enraizamento crescente até 2000 ppm para o meio
líquido.  No tratamento  com 3000  ppm observou uma provável  fitotoxidez nos ramos de
propagação vegetativa devido à presença de manchas avermelhadas e ao efeito negativo
em relação aos demais tratamentos. Todavia, para a formulação pó, meio mais utilizada
pelos  produtores,  não  se  notou  vantagens  em  sua  utilização,  havendo  inclusive  efeitos
negativos  no  desenvolvimento  das  raízes,  porém  são  necessários  maiores  estudos  a
respeito,  pois  a  tendência,  observada  da  figura  1,  dá  ao  entender  uma  melhora  no
desempenho da formulação pó com maiores concentrações.

Em  razão  do  custo  e  beneficio  e  pela  regressão  polinomial  quadrática  pode-se
recomendar a utilização de 1500 ppm do IBA no meio líquido. Apesar de se observar um
melhor ganho no tratamento de 2000 ppm, no tratamento L1500 já se observa diferença
significativa em relação à testemunha, os resultados mostram que o ganho de benefícios
entre a testemunha e a aplicação na formulação líquida de 1500 ppm foi muito favorável
sem indícios de fitotoxidez.
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