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  INTRODUÇÃO:
O assentamento terra a vista localizado nas margens da BR 101 no
município  de Arataca  -  Bahia,  foi  fundado em 1994,  e  atualmente
possui 913,6 hectares e 55 famílias assentadas. O terra vista possui o
cultivo  de  frutíferas  e  hortaliças,  reconhecidas  como  produção
orgânica pelo IBD Certificações.  São produzidas e comercializadas
mensalmente nos viveiros do assentamento um total de 30 mil mudas
para empresas, cooperativas, associações e produtores rurais, com
preços variando entre R$ 2,00 e R$ 15,00. 
A  inoculação  micorrízica  promove  benefícios  nutricionais  e
fitossanitários às mudas, tornando-as mais resistentes e competitivas
aos fatores adversos do ambiente, com maior taxa de sobrevivência
em campo após o transplantio. Além disso, a micorrização reduz o
tempo de permanência das mudas em viveiro, e isto é um aspecto
muito  importante,  principalmente,  em  se  tratando  de  culturas  cujo
tempo de produção das mudas é muito longo. Neste sentido,  este
projeto teve como objetivo,  avaliar o estabelecimento de mudas de
essências florestais e frutíferas micorrizadas em campo.  

  MATERIAL E MÉTODOS:
O experimento foi instalado e conduzido no viveiro do assentamento
terra à vista, no município de Arataca-BA, em delineamento de blocos
inteiramente  casualizados,  em  esquema  fatorial  4  x  4,  sendo  4
essenciais florestais e/ou frutíferas (ingá, abacate, cacau e açaí) e 4
espécies  de  fungos  micorrízicos  arbusculares:  Acaulospora
colombiana,  Dentiscutata  heterogama,  Glomus  formosanum e
Scutellospora  calospora, com  4  repetições.  As  mudas  foram
cultivadas em sacos plásticos contendo uma mistura de solo e areia,
na  proporção  de  3:1  (v:v).  Durante  o  plantio,  as  mudas  foram
inoculadas na região próxima às raízes com 200 esporos de cada
uma das espécies fungicas. 
Após 150 dias, as mudas micorrizadas foram transplantadas para um
sistema agroflorestal localizado no assentamento, onde foi realizado o
acompanhamento mensal da taxa de crescimento relativo, através de
medições de altura das plantas e diâmetro do caule.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Na Figura 1, são apresentados os gráficos de taxa de crescimento
relativo das mudas das espécies vegetais micorrizadas aos 0, 30 e 60
dias após o transplantio para o campo. Observa-se que com exceção
do fungo Dentisculata heterogama, somente houve aumento na taxa
de crescimento relativo das mudas de açaí inoculadas com os fungos
no período entre o momento (0 dias) e 30 dias após o transplantio das
mudas  para  o  campo.  Mudas  de  açaí  inoculadas  com  o  fungo
Dentisculata  heterogama apresentaram  incremento  na  taxa  de
crescimento de 20,5% entre os 30 e 60 dias após o transplantio para
o campo.  

Figura  1.  Taxa  de  crescimento  relativo  das  mudas  micorrizadas  das
espécies florestais e frutíferas aos 0, 30 e 60 dias após transplantio para
campo.

Não houve aumento significativo na taxa de crescimento relativo
das  mudas  de  cacau  micorrizadas  pelos  fungos  Glomus
formosanum,  Scutellospora  calospora  e  Dentisculata
heterogama. Foi observado incremento na taxa de crescimento
nas  mudas  colonizadas  pelo  fungo  Acaulospora  colombiana
entre 30 e 60 dias após o transplantio para o campo. Mudas de
abacate  e  ingá  micorrizadas  pelas  espécies  de  fungos
micorrízicos  arbusculares,  não apresentaram aumento na taxa
de crescimento aos 0, 30 e 60 dias após o transplantio para o
campo. 

  CONCLUSÃO:
As mudas das essências florestais e frutíferas responderam à
inoculação micorrízica, entretanto, não foi possível identificar a
espécie de fungo micorrízico mais eficiente para cada uma das
espécies.   Além disso,  não  houve incremento  significativo  na
taxa de crescimento das mudas micorrizadas aos 30 e 60 dias
após o transplantio para o campo.
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