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ENDOMICORRIZODEPENDÊNCIA DA PIMENTA-DO-REINO

Elizabeth de Oliveiral
2Paulo de Souza

Areolino de Oliveira Matos3

A inoculação de plântulas de pimenta-do-reino variedade
Cingapura com diferentes espécies de fungos endomicorrizicos VA foi
testada em solo desinfestado com brometo de metila, em condições de
fertilidade natural e com a adição de nutrientes, em experimento
conduzido em vasos, em casa de vegetação. Foram testadas as espé
cies Acaulo6po~a sp (isolada da rizosfera de pimenta-do-reino), Gl
ga6po~a hete~ogama, Glga6po~a ma~ga~lta e Glomu6 mac~oca~pum. As
plântulas provenientes de sementes, com um mês de idade, foram
transplantadas para os vasos e inoculadas. O experimento foi manti
do à temperatura de 25± 6C. A avaliação do desenvolvimento das pla~
tas e da colonização das raizes pelos fungos foi feita cinco meses
após a inoculação.

Todas as espécies de fungos testadas promoveram melhor d~
senvolvimento das plantas em relação às plantas não inoculadas nas
condições de fertilidade natural do solo e com incorporação de nu
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trientes, mostrando grande dependência micorrízica da pimenta-do-
-reino. Acauio~po~a sp e G. heze~ogama foram mais efetivas na colo
nização das raízes e promoveram maior absorção de nitrogênio, fósfo
ro e potássio do solo, incremento de peso de matéria seca da parte.• ~aerea e ra1zes e crescimento em altura das plantas, que G. ma~g~~
za e G. mac~oca~pum sendo esses efeitos mais acentuados para Acau
io~po~a sp. A adição de nutrientes ao solo causou alguns efeitos ne
gativos na formação e efetividade dos diferentes tipos de endomicoE
riza VA testadas. Essas alterações causadas, podem ser atribuídas
a possível desequilíbrio na disponibilidade de nutrientes no solo.
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