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Mimosa scabre11a, Acacia mearnsii, Entero1obium contortisiliquum, Erytri
na falcata e Ateleia glazioviana foram inoculadas com estirpes de Rhizobium iso
lados a partir de bracatinga, acãcia-negra, erytrina, timbauva e araribã. O ex-
perimento visa determinar aoespecificidade hospedeira dessas espécies, de tal
forma a fornecer subsidios a pesquisas futuras.
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Instalado em julho de 1983, em casa de vegetação, na UPF, possuia cinço
repetições com 100 plantas por parcela. Cada parcela era inoculada com uma es-
tirpe e possuia todas as especies. Foi avaliado em outubro de 1983.

Acacia mearnsii, Mimosa scabre1la e Enterolobium contortisi1iquum nodu1a
ram intensamente com todos os isolados testados. Erytrina fa1cata apresentou
baixa nodu1ação com todos os isolados, inclusive com o prõprio e Ateleia glazio
viana por sua vez, não nodu1ou com nenhum isolado. Tal fato pode ter ocorrido
pelo teste não conter nenhuma estirpe especifica da espécie.

O fato de Erytrina falcata ter apresentado baixa intensidade de nodula -
ção pode ter ocorrido porque a estirpe utilizada não sofreu qualquer programa
de seleção.

Mimosa scabrella foi a espécie que melhor nodulou com todas as .estirpes
testadas, mostrando que a espécie é facilmente nodulada por ~ma· gama 9rande
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li Trabalho realizado com o apoio da FUPEF-Fundação de Pesquisas e Estudos Flo-
restais do Paranã.
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de estirpes provenientes de outras especies.
A estirpe que proporcionou melhor nodulação nas especies testadas

Rhizobium isolado a partir de nódulos de acãcia.
Devido a problemas em nosso

nar a atividade da nitrogenose nos
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\cromatrógrafo a gas nao foi poss;vel determi- '

nódulos. /


