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  INTRODUÇÃO:
O  terra  à  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. 
Neste sentido, este projeto propõe realizar a produção de mudas de
espécies  florestais  e  frutíferas  micorrizadas  em  viveiro  e
acompanhar  seu  estabelecimento  inicial  após  transplantio  para  o
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 espécies vegetais frutíferas e/ou florestais (ingá, abacate, cacau e
açaí) e 4 espécies de fungos micorrízicos arbusculares: Acaulospora
colombiana,  Dentiscutata  heterogama, Glomus  formosanum e
Scutellospora  calospora,  com  5  repetições.  As  mudas  foram
cultivadas em vasos contendo 3 kg de uma mistura de solo e areia
esterilizados,  na proporção de 3:1 (v:v).  A inoculação das mudas
com  as  espécies  fungicas  foi  realizada  colocando-se  próximo  a
região  das  raízes  de  cada  repetição,  o  inoculo  contendo  200
esporos.  Após  150  dias,  as  plantas  foram  coletadas  para
determinação  de  parâmetros  de  crescimento  (altura  das  mudas,
diâmetro do caule e produção de biomassa seca da parte aérea e
raízes) das mudas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Observa-se na Figura 1, quando se realiza a comparação do efeito
de cada fungo entre as espécies vegetais,  que dentre as plantas
inoculadas com o fungo Glomus formosanum,  mudas de abacate
apresentaram melhor  incremento  em relação às  demais espécies
florestais/frutíferas  avaliadas,  seguido  pelas  mudas  de  ingá.  As
mudas de açaí e cacau inoculadas por esta espécie fungica, não
apresentaram resultados satisfatórios.
Com  relação  à  variável  diâmetro  do  caule,  pode-se  perceber  na
Figura 1, que quando inoculadas pelos fungos testados, as mudas
de abacate  apresentaram incrementos superiores  no  diâmetro  do
caule, em comparação às mudas de açaí, cacau e ingá. Mudas de
açaí,  cacau  e  ingá  quando  incouladas  pelos  fungos  Acaulospora
colombiana e Scutellospora calospora não diferiram estatisticamente
entre  si  com relação  ao  diâmetro  do  caule.  Quando  analisado  o
efeito dos diferentes fungos em cada espécie vegetal, verifica-se que
não houve efeito significativo da inoculação dos fungos no diâmetro
do caule das espécies vegetais.

Na  Figura  1,  é  representado  resultado  da  inoculação  com  as
espécies  fungicas  na  produção  de  biomassa aérea  das  espécies
vegetais  testadas.  Quando  inoculadas  pelo  fungo  Glomus
formosanum, mudas de abacate se destacaram-se em relação às
demais espécies com relação à produção de   biomassa seca da
parte  aérea.  Mudas  de  abacate  também  apresentaram  melhores
resultados  de  produção  de  biomassa  seca  na  parte  aerea  em
comparação às  mudas de açaí,  cacau e  ingá  quando inoculadas
pelos  fungos  Acaulospora  colombiana,  Scutellospora  calospora  e
Dentisculata heterogama.
A produção de biomassa seca das raízes das mudas das espécies
vegetais testadas é apresentada na Figura 4D. Analisando o efeito
de cada fungo entre as espécies vegetais, é possível perceber que
independentemente  da  espécie  de  fungo  testada,  as  mudas  de
abacate  apresentaram  maiores  valores  médios  de  produção  de
biomassa seca das raízes em comparação às mudas de açaí, cacau
e ingá.
  CONCLUSÃO: 
Não foi possível identificar a espécie de fungo micorrízico arbuscular
mais  eficiente  para  cada  uma  das  espécies  vegetais  avaliadas.
Contudo, de um modo geral, a inoculação com os fungos promoveu
incrementos  no  crescimento  das  mudas  das  espécies  vegetais
testadas em relação às mudas controle (sem inoculação). 
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