
ter~lnar e~ Qual época ocorriaM os valores Maiores ou Menores de
N. O nitroa~nio absorvido pelas plantas correlacionou-se sianifi-
cativa~ente Ir= 0.7611) COM o N ~ineralizado nas sub-aMostras
percoladas Mas nao COM o Mineralizado nas sub-a~ostras incubadas
e~ copos Ir= 0,42); os valores dos dois Métodos de incubaçao
taMbéM nao se correlacionaraM sianificativaMente (r= 0.43). As
~~dias aerals de N absorvido pelas plantas foraM 13. 9 e 6/MaNI
pote; as de N Mineralizado foraM 29, 14 e 13 uaN/q solo nas sub-
ano str as o er-c o t ads s e 17,13 e 9/uaN/Q solo nas incubadas eM oote s ,
para as profundidades de 0-20, 20-40 e 40-60cM, respectivaMente.
ICNEN, FINEP, CNPa).
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EFEITO DE "ICORRIZA VA NO DESENVOLVI"ENTO DE DENDE HIBRIDO (PISI-
FERA X DURA) NA FASE DE PRt-VIVEIRO. E.Y.Chu.(EMBRAPA-CPATU).
05 efeitos de inoculacõo COM quatro esp~cies de funao endoMicor-
rlzicd VA (Giaaspora heterOQaMa. Giaaspora ailMorei. Entrofos-
pora coloMbian~. Acaulospora SP.) eM plantas de dendê hlbrido
(Pislfera x Dura) foraM estudados eM solo natural, fUMiaado COM
broMeto de Metila. sob condicões de casa-de-veaetacõo durante a
fase de pré-viveiro. Tr~s das auatro espécies de funqo Micorrl-
zico testadas aUMentaraM sianificativaMente o diiMetro do caule,
altura da planta. peso de Mat~ria seca da parte a~rea e de rai-
zes, e a absorcõo de nitroa~nio e fbsforo do solo eM relacõo às
plantas nao inoculadas. Os resultados MostraraM a eficiência Mi-
corrlzica. eM prOMover o desenvolviMento de dend€ (Eleais 9uine-
ensis) na fase de prê-viveiro.

43
EFEITO DIFERENCIADO DA ACIDEZ DO SOLO SOBRE FUNGOS FOR"ADORES DE
"ICORRIZA VESICULAR-ARBUSCULARES ("VA). J.O.Siaueira. (ESAL
Lavras-MG) e D.H.Hubbell.(Universitu of Flbrida -USA).
AMostras superficiais (0-20cM) de UM solo ~cido (pH = 4.3. AI =
2.13 e Ca + Ma 0.3 Mea/100a) foraM incubadas COM quantidades
crescentes de corretivos de Modo a obter pH variando de 4,3 a
6.9. Estas aMostras foraM utilizadas para ensaios de colonização
radicular pelos funaos Bl onus nos ses e , Gl. nat r-ot arnun , Gl. in-
traradices, Giqaspora Maraarita e funQos nativos, utilizando-se o
Milho (lea Maus) COMO planta indicadora, e para testes de aerMi-
nacao eM-solo e eM Meios contendo extratos de solo. Houve COMpor-
taMento beM diferenciado entre 05 fun~os eM relacõo a colonizaçõo
das raizes e a taxa de gerMinaçõo dos esporos no solo. Giaaspora
Maroarita apresentou elevadas taxas de colonização e aerMinação
eM condições de baixo pH. enauanto oue Gl. Mosseae. Gl. Macrocar-
PUM e Gl.intraradices apresentaraM baixa colonizacõo eM condi-
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