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O aproveitamento e o uso de resíduos agroindustriais na formulação de substratos 

alternativos é uma técnica altamente viável, pois,além de colaborar para a redução de 

possíveis passivos ambientais,ainda contribuem para a produção de substratosutilizados na 

formação de mudas de espécies frutíferas com elevada qualidade. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a influênciadediferentes combinações de húmus de minhoca e casca de 

arroz carbonizada sobre características biométricas de mudas de maracujazeiro var. Rubi 

d� Cerrado. O experimento foi desenvolvido em ambiente protegido e os substratos 

e���d�d�� ������ ��� �  ! "#��� de �$%"�&� '()�* �+� , ! '()� - � ! &��&� de

����a &��.�%$a�d� '/0/�* �1� 2 ! '(M) + 20% (CAC); S4) 70% (HM) + 30% (CAC); 

�S� 3 ! '()� - 4 ! '/0/�* �3� S ! '()� - S ! '/0/�6 7 "#��� de �$%"�&� ��$

p��d�zido com 50% de conteúdo ruminal de frigorífico + 50% de bagaço de cana-de-

�8#&��9 ��.�e�$d�� : �8;� d� �$%"�&� Eudrilus eugeniae.Os tratamentos foram arranjados 

%� delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições, sendo cada 

�%$dade experimental constituída por uma bandeja com 27 tubetes de 290 cm3. Aos 150 

dias após a semeadura, foram avaliadas as características altura, diâmetro de coleto, 

número de folhas e área de superfície foliar. Os maiores valores para alturas de plantas 

(10,30 e 9,31 cm), número de folhas (7,0 e 7,4) foram observados quando as mudas foram 

produzidas nos substratos 90% HM + 10% CAC e 100% HM, respectivamente. Já os 

maiores valores para diâmetro de coleto (2,30 mm) e área foliar (86, 30 cm2) foram 

constatados no substrato 100% HM, sendo essas características muito importantes na 

obtenção de mudas de elevada qualidade. Concluiu-se queos substratos 100% de HM e 

90% HM + 10% CAC propiciarama produção de mudas de maracujazeiro cv. Rubi do 

Cerradode melhor qualidade quando comparados com os demais tratamentos testados. 
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