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Longevidade floral de H. bihai tratadas com solução de benziladenina.
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O prolongamento da longevidade de muitas espécies de flores pode ser obtida pelo uso
de fitormônios como a benziladenina (citocinina), responsáveis pelo retardo da
senescência em virtude de melhor manutenção da coloração das inflorescências, além de
manter os níveis de proteínas e RNA, o que dependerá da espécie, dosagem e época de
aplicação. Assim objetivou-se nesse trabalho, verificar a influência da solução de
benziladenina na longevidade floral de Heliconia bihai. Assim as inflorescências foram
colhidas quando apresentavam de duas a três brácteas abertas mais o ponteiro e
pulverizadas com 0 (testemunha); 150 e 300 mg. L-1 de benziladenina. Durante todo o
período experimental as inflorescências permaneceram em vasos contendo água
destilada sob a temperatura de 25 ºC e ± 80% de U. R. Diariamente foram avaliadas:
aparência visual obtida por meio de escala subjetiva variando de 0 = nota de descarte e 3
= excelente: inflorescência com aspecto de recém colhida e longevidade floral que
compreendeu o número de dias entre a colheita até quando as inflorescências obtiveram
nota de descarte. Houve interação entre as doses de benziladenina e os períodos de
armazenamento, onde as melhores notas da aparência visual foram obtidas em
inflorescências tratadas com o fitormônio, porém, não houve diferença significativa entre
as doses de 150 e 300 mg. L-1, onde a longevidade floral foi estimada em 12 dias para
ambos os tratamentos e de 8 dias para a testemunha.

PALAVRAS-CHAVES
Heliconia bihai; flores tropicais; citocinina, manejo pós-colheita.
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