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O PROBLEMA

A quebra de produtividade da batata-doce “Lira”, que tem ocorrido 
nos últimos anos, é devida principalmente a fortes índices de 
contaminação viral e mesmo a doenças do foro sistémico e vascular, 
que ao longo do tempo não têm sido debeladas nos processos de 
multiplicação utilizados pelos produtores e viveiristas.

A SOLUÇÃO

Desenvolver tecnologias de multiplicação de plantas que permitam 
ultrapassar os atuais constrangimentos, nomeadamente a obtenção 
de plantas isentas de vírus e outras doenças por cultura in vitro e in 
vivo.

METODOLOGIAS DE CULTURA IN VITRO

Desenvolvimento de técnicas de termoterapia de plantas em fitotrão 
(com controlo de temperatura, luz e humidade), tendo em vista a 
obtenção, em laboratório, de ápices caulinares capazes de dar origem 
a plantas fitossanitariamente limpas por via da cultura in vitro desses 
mesmos ápices.

ACLIMATAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE PLANTAS

As plantas limpas obtidas em condições in vitro são aclimatadas em 
condições in vivo (estufas de aclimatação) e submetidas a processos 
de caracterização do seu estado fitossanitário. De igual modo, serão 
estabelecidos métodos de multiplicação vegetativa em espaço 
condicionado de molde a produzir material base que será 
disponibilizado a produtores e viveiristas.

TÉCNICAS DE PREPARAÇÃO DE PLANTAS EM VASARIA

Pretende-se avaliar o potencial da técnica de preparação 
(enraizamento de estacaria caulinar) de plantas em vasaria (placas 
alveoladas de poliestireno) com substrato de turfa. Será feita uma 
análise comparativa entre a técnica de implantação da cultura por 
estacaria caulinar sem raiz (sistema tradicional) vs planta preparada 
(enraizada) em vasaria com substrato. Esta nova tecnologia poderá 
potenciar a disponibilidade de material de propagação e diminuir a 
crise de transplantação.


