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DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DO CAFEEIRO'CATUAf'MICORRIZADAS. Arnaldo
Colozzi Filhol,2, Paulo de Souze3, Elizabeth de Oliveira4, Milton Moreira
de Carvalh05• (l-estagiário do Depertamento de Fitossanidade; 2,3,4- Depar-
tamento de Fitossanidade; 5- Departamento de Fitotecnia, ESAL, Cx. Postal,
37,37200, Lavras (MG). The development of mycorrhizal't!atua{i coffe seed-
lings.

A inoculação de mudas do cafeeiro "Catuai" COm as espécies de fun-
gos endo",icorr{zicos vesiculares-arbusculares: Aceulospora scrobiculata
Acaulospora morowae, ~ macrocarpum, Glomus clarum, Gigaspora margarita
e COm u"la mescla destes fungos foi testada em solo desinfetado CO'TIbromatc'
da matila. A í n oc ula ça o com f. margarita resultou e",•.••a i or produção da "lati
ria s~ca e absorção de N,P, K em relação à testemunha e às outras espécies'
testarias, sendo seguida por f. ~. Estes efeitos foram maiores no trat~
mento de Ln oc ula ça o COm a onescla dos fungos, sugerindo efeito si nerq j st Lc o"
entre f. margarita e f. ~.
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EFEITOS DE ENDOMICORRIZAS yESICULARES-ARBUSCULARES ~O DESENVOLVI-

MENTO DE MUDAS3DE CASTANHA-DO-B~ASIL. Elizabeth de Oliveira, Ar.olino d~
Oliveira Matos, Paulo de Souze • (1- pesquisa realizada no CPATU/EMBRAPA, Be
lém (PA); (2,4)- Depertemento de Fitossenidade- ESAL, Cx. Postal, 37, 37200 ;
Lavras (MG); (3) - EMBRAPA/CPATU, Cx , Postal, 48, 66000, Belém (PA). Effects'
of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi on the development of brazilian t

nuts seedlings.
Fungos endomicorrfzicos vesiculares-erbusculares foram inoculados

em mudas de castanha-do-brasil e estas foram cultivadas em substrato não este
rilizedo composto de solo, serragem e esterco bovino • Foram testadas as es
pécies de fungos Glomus macrocareum, Gigespora margarita, Gigaspora heteroga=
~ e Acaulospora morowae. As espec1es G. heterogama ~ ~. morowae promoveram t

meior desenvolvimento das plantas em aItura e produçao de materia seca e
maior absorção de nitro~ênio, fósforo e potéssio em relação ao tratamento tes
temunha e ~s ciutras especies de fungos testadas. A cOlonizaç;o micorrfzica T
foi constateda em todos os tratamentos.


