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Resumo: A germinação de sementes de orquídeas in vitro vem sendo utilizada desde o 
início do século passado. Apesar disso, o conhecimento disponível a respeito da 
composição nutricional dos meios de cultura que favorecem a germinação e o crescimento 
in vitro de orquídeas ainda é bastante escasso. Desta forma, o objetivo do trabalho foi 
avaliar a influência do meio de cultura no crescimento in vitro de Epidemdrum nocturnum. 
As sementes foram retiradas de frutos maduros e embebidas em água destilada durante 30 
minutos, em seguida a desinfestação foi realizada por meio da imersão das sementes em 
solução de hipoclorito de sódio comercial (1,5 à 2%-de cloro ativo) durante 15 minutos, 
seguido de tríplice lavagem com agua destilada, deionizada e autoclavada (água DDA). 
Após esse processo foi instalado o experimento para verificar o efeito de diferentes meios 
de cultura e concentrações em sementes de Encyclia in vitro. Foram testados diferentes 
meios de cultivo Murashige e Skoog (MS) e Knudson (KN) e concentrações (25, 50, 75 e 
100%). Posteriormente, os explantes foram transferidos para sala de crescimento com 16 
horas de fotoperíodo, a 25±2 c. As variáveis avaliadas foram: número de brotação, número 
de raiz, comprimento da parte aérea e da raiz. A menor contração do meio de cultivo 
Knudson proporcionou maior crescimento in vitro para a espécie Encyclia 
anyanteouyensis. 
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