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A inoculação e a peletização comercial de sementes forrageiras têm potencial para 
melhorar a plantabilidade e reduzir custos no estabelecimento de pastagens. O 
objetivo foi avaliar o desenvolvimento inicial e a nodulação de plantas de 
cornichão submetidas a diferentes situações de plantio em função da inoculação e 
peletização comercial das sementes. Os tratamentos utilizados foram: sem 
inoculação e sem peletização (T0), inoculação e peletização com 30% de material 
inerte em relação ao peso da semente (T30), inoculação e peletização com 50% de 
material inerte (T50); e três situações distintas de plantio em vasos: sobre terra 
(solo da região), enterrada (solo da região - 1cm profundidade), e enterradas em 
substrato orgânico comercial (H.Decker®). Considerando os fatores 
inoculação/peletização e situação de plantio, utilizou-se um delineamento fatorial 
3x3 completamente casualizado, com quatro repetições. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e ao Teste de Tukey para comparação de médias 
(P<0,05%). As variáveis avaliadas foram: índice de velocidade de emergência (IVE), 
altura de plantas aos 23 dias, número de nódulos nas raízes principal e 
secundárias, comprimento e peso seco de parte aérea e de raiz. O comprimento de 
raiz foi maior na terra e a altura das plantas foi maior no substrato orgânico. O 
número de nódulos variou apenas em função do substrato, sendo menor no 
orgânico. Já o índice IVE foi maior noT 0 em relação aoT 50. Não houve in�uência da 
inoculação na formação de nódulos e a peletização retardou a velocidade de 
emergência das plântulas.
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