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RESUMO 

Dois experimentos com limão Cravo foram instalados em ca

sa de vegetação em esquema fatorial 4 x 2 x 2, quatro doses crescentes de 

fÕsforo (O, 50, 100 e 200ppm de P), com fosfato solúvel ou natural de 

rocha e com ou sem inoculação do fungo micorrízico GZomus Zeptotichum. No 

primeiro experimento foi utilizado solo esterilizado e no segundo solo 

não esterilizado. As plantas foram colhidas 6 meses apôs o transplante 

da caixa de germinação para os vasos, avaliando-se peso de matéria seca 

da parte aérea;- porcentagem de colonização radicular, absorção de P e K, 

numero de esporos no solo, altura e diâmetro das plantas . 

.. 

Em solo esterilizado, observou-se um significativo aumen-

to da produção de matéria seca e do conteúdo de nutrientes minerais devi

do ã inoculação com o fungo MVA nas doses de O e SOppm de P solúvel e em 

todas as doses .de fosfato natural de rocha. Na dose de lOOppm de P solú

vel houve equivalência no desenvolvimento das plantas com e sem micorri

za e na dose de 200ppm as plantas não inoculadas superaram as· inoculadas, 

havendo ainda uma diminuição na colonização de raízes e esporulação do 

fungo MVA nesta maior dose. 
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Os dados de altura e diâmetro das plantas apresentaram uma 

grande variabilidade não sendo analisados estatisticamente. Nà.tcu=se porém 

que as plantas inoculadas na dose de 2OOppm de P·solGvel� apresentaram um 

menor desenvolvimento do que na dose de lOOppm de P. 

No segundo experimento, com solo não esterilizado, não fo

ram observados benefícios da inoculação com G. leptotichum. Houve efeito 

apenas na dose de 5Oppm de P solúvel, não ocorrendo incrementes nas doses 

mais elevadas ou com fosfato de rocha. Os endÕfitos predominantes 

solo foram Glorrrus macrocarpum e Scuttelospora pellucida. 

neste 
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INFLUENCED BY IN OCULATION WITH VESICULAR-ARBUSCULAR 

MYCORRHIZAL FUNGUS ANO PHOSPHORUS APPLICATION 

xiv 
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SUMMARY 

Tv,10 greenhouse experiments were installed, one with 

sterilized and the other with natural soil, combining four phosphate levels 

(O, 50, 100 and 200ppm P), supplied either as soluble P or as rock 

phosphate, with or without inoculation of Glomus leptotichum. Six months 

after transplanting from the seedbed to the pots, the plants were harvested 

and the.shoot dry weight, P and K uptake, root colonization and number of 

spores were determined. Shoot height and stem diameter were also monthly 

determined. 

In sterilized soil there was a significant increase in dry 

matter yield as well as in P and K contents due to VAM inoculation at the 

O and SOppm soluble P levels and at all rock phosphate levels. At  lOOppm 

soluble P the development of mycorrhizal plants was equivalent and at 

200ppm it was lesser than non-mycorrhizal plants. There was also less 

root colonization and sporulation. Height and diameter data were not 

statistically analyzed due to the great variability presented. 
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In natural soil there were responses to VAM inoculation 

only at the 50ppm soluble P level. 

No further increases were obtained with higher soluble P 

levels or with rock phosphate. The prevailent endophytes in this soil 

were GZomus macrocarpum and ScutteZospora peZZucida. 



l. INTRODUÇAO

Um grande numero de experimentos com associações micorrí

zicas vesiculo-arbusculares (MVA) tem .revelado sua importância em promo

ver �aior desenvolvimento das plantas, como se pode verificar pelas revi

sões de MOSSE (1981) e LOPES et alii (1983). Este maior desenvolvimento 

promovido por tais associações deve-se principalmente ao aumento na absor

ção de nutrientes p�la planta, permitindo assim, uma melhor condição nu

tricional da mesma. 

A absorção de ions do soro pelas plantas ê governada por 

dois fatores principais: a transferincia de fons através do solo e o poder 

de absorção da raíz. Tons tomo N03, so4 e Ca++ podem se mover rapidamente
- ++ através do solo atê a raiz por fluxo de massa. Outros, como H2Po4, Zn e

Cu++ são de baixa mobilidade e movem-se atê a raiz por difusão, resultan-

do em baixa absorção pelas raízes. Esta, porêm, pode ser aumentada 

se os ions forem transportados rapidamente através de hifas fÜngicas, como 

ê o caso das associações MVA. (COOPER, 1984). 
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Tem-se observado qu� o fÕsforo parece ser o nutriente mais 

importante envolvido nas respostas de crescimento causadas pelas associa

ções MVA, sendo encontrado em maiores concentra�ões nas plantas micorriza

das do que nas plantas não micorrizadas (ABBOTT e ROBSON, 1984). Os so

los brasileiros principalmente aqueles sob vegetação de cerrado, sa-0 ex

tremamente pobres em fÕs foro, a 1 em de apresentarem o fenômeno de "fixação" 

do mesmo. Desta maneira, grandes quantidades de adubos fosfatados sao ne

cessárias para uma boa produção agrícola (VOLKWEISS e RAIJ, 1976). Nestas 

condições, a utilização adequada de fungos MVA pode ser de alto interesse, 

pela redução dos gastos com fertilizantes (LOPES e SIQUEIRA, 1981), haven

do, ainda, a alternativa de utilização de fosfato natural de rocha, que 

tem mostrado bons resultados quando em assoaiações com fungos micorrízi

cos VA (CARDOSO, 1986). 

Devi do, porêm, ã i mposs i oil 1 dact� de produção de i nõcul o em 

larga escala, a utilização de fungos MVA torna-se mais aplicãvel para pla� 

tas perenes que passam por um estãgio de produção de mudas em viveiro. Des 

ta maneira, nece�sita-se de uma pequena quantidade de ·in6culo para que um 

grande número de plantas _seja inoculado, as quais posteriormente ocuparão 

grandes ãreas no campo (MOSSE, 1981). 

Entre essas plantas destacam-se as cítricas as quais, pro

vavelmente pelas características de seu sistema radicular, sao altamente 

dependentes das associações micorrízicas· para um bom desenvolvimento(ABOTT 

e ROBSON, 1984). Tal importância das associações MVA para citros tem si-

do evidenciada por vãrios experimentos (MENGE et alii� 1978; 

SYVERTSEN, 1984; CARDOSO et alii, 1986). 

GRAHAM e 
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Porem, muitos experimentos com fungos MVA em citros são rea 

lizados em solo esterilizado, não se sabendo quais seriam as respostas em 

solo não esterilizado. Assim, no Brasil, a produção de mudas cítricas 

atê o momento é feita em solo não esterilizado. 

Devido ã grande importância da citricultura para o Brasil, 

a qual se baseia principalmente no porta-enxerto limão Cravo (RODRIGUES e 

VIEGAS, 1980), ao alto custo dos fosfatos industrializados e a nossa gran

de reserva de fosfatos naturais (LOMBARDI, 1981), é de alto interesse o 

estudo das associações micorrizicas vesiculo-arbusculares em citros, uti-

lizando-se tal fonte de fÕsforo. 

Assim sendo, atravês da inoculação de um fungo MVA previa-. 

mente selecionado por CARDOSO et alii (1986) para limão Cravo,em condições 

de solo esterilizado (Experimento I) ou não esterilizado (Experimento II), 

com diferentes fontes e doses de fÕsforo, os presentes experimentos tive

ram como principal objetivo a redução no tempo de produção da muda, assim 

como uma menor utiJização de fertilizantes fosfatados. 
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2. REVISAO DE LITERATURA

2.1. Aspectos Gerais das Associações Micorrízicas Vesículo-arbusculares

O tenno micorriza (do grego: mike = fungo; rhiza = raiz) ê 

empregado genericamente para referir-se a pelo menos cinco tipos de asso

ciações simbiõticas entre espécies de fungos e plantas, que se estabele

cem ao nível das raízes (LEWIS, 1975). Entre os tipos de micorrizas conh! 

cidos, a vesículo-arbuscular (MVA} ou endomicorriza, ê a mais comum, es

tando amplamente dispersa nos mais variados ambientes, associada a uma 

vasta gama de plantas (Schlicht, 1889, citado por RHODES e GERDEMANN·, 

1980). Os fungos MVA estão entre os mais encontrados na rizosfera (MOSSE, 

1959), colonizando desde briõfitas até a grande maioria das Angiospermas 

(GERDEMANN, 1968). Esse autor sugere, ainda, que o tecido da planta ê CE_

lonizado mais por fungos MVA do que por qualquer outro grupo de fungos. 

A taxonomia dos fungos endomicorrízicos é complexa, sendo 

baseada somente nas características dos esporos e de suas hifas de susten 

tação, uma vez que atê o momento não foi possível cultivi-los em cultura 

axinica (ALLEN et alii, 1979). TRAPPE e SCHENCK (1982) incluem todos os 
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fungos micorrizicos VA na familia Endogonaceae, da ordem Endogonales, Zi

gomicetos. 

Em condições favorãveis, os esporos destes fungos endomi-

corrízicos germinam, e o tubo de germinação, crescendo, pode entrar em co.!!_ 

tacto com uma raiz suscetível, formar um apressõrio e penetrar na epider

me e no cõrtex, tanto intra como intercelularmente. As hifas externas for 

madas crescem pela superfície da raiz e pinetram-na vãrias vezes, sendo 

isso de grande importância, uma vez que representam o número mãximo de co

nexões entre o micélio na raiz e o solo, através das quais ocorre a trans

locação de nutrientes (RHOOES e GERDEMANN, 1980). 

Dentro da raiz a hifa pode ramificar-se dicotomicamente, 

dando origem aos arbúsculos. Tanto as hifas internas como as externas po-

dem ainda dar origem ãs vesículas, que são estruturas globlosas contendo 

Õleo, sendo aparentemente estruturas de reserva do fungo 

DEMANN, 1980) . 

(RHODES e GER-

BAYLIS (1975) relacionou o numero de pêlos absorventes das 

plantas com o estabelecimento da micorriza. Observou que plantas com me

nor numero de pêlos absorventes, ou aquelas em que os mesmos são mais cur 

tos, são mais dependentes dos fungos MVA. 

Todas as espécies de fungos micorrízicos parecem ser sim

bientes obrigatõrios; porêm, em contraste com a maioria dos parasitas abri 

gatõrios, apresentam uma enorme gama de hospedeiros, habitando vãrias a

reas geogrâficas (RHODES e GERDEMANN, 1980). 

Muitos trabal�os têm demonstrado os mais variados efeitos 

de tais associações sobre o desenvolvimento das plantas, como se pode 
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observar pelas revisões de literatura de MOSSE (1963); NICOLSON (1967); 

GERD_EMANN (1968); MOSSE (1973); MOSSE e HAYMAN (1980) e LOPES et a"lii 

(1983). Entre esses efeitos, o da absorção de fÕsforo parece ser o mais 

envolvido nas respostas de desenvolvimento das plantas, sendo esse nutrien 

te encontrado em maiores concentrações em plantas micorrizadas que em 

p 1 antas não mi corri zadas (MOSSE", 1973; GERDEMANN, 1975; TI NKER, 1975). 

MOSSE (1957) foi a primeira a comparar a composição mineral 

entre plantas micorrizadas e não micorrizadas, observando uma melhor nu

trição das primeiras. Segundo GERDEMANN ( 1968) , a 1 guns autores, usando 

32P, observaram que trevo e cebola micorrizados absorveram duas vezes mais

fÕsforo do que quando nao estavam micorrizados. Mostraram, por meio de 

auto-radiografia, que porções micorrizadas das raízes era� mais radioati

vas, e que a radioatividade era concentrada em estruturas fÜngicas, o que 

evidencia que os fungos endomicorrízicos são diretamente responsãveis pelo 

aumento na absorção de fÕsforo. 

Devido ã adsorção dos ians fosfato ãs partículas do solo, 

a sua difusão ao longo de um gradiente de concentração se torna muito len

ta. A absorção de fÕsforo pelas raízes, principalmente em solos deficien

tes nesse elemento, ê mais rãpida do que a sua reposição na solução do so

lo, resultando numa zona de depleção de a-lguns milímetros ao redor da raiz. 

Em tais solos, a lenta difusão e a consequente zona de depleção sao os 

fatores mais importantes que controlam a absorção de fÕsforo pela planta. 

Assim sendo, as associações endomicorrizicas têm seu papel ultrapassando 

a zona de depleção e permitindo maior absorção desse elemento (MOSSE, 

1973). 
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COPACCIO et aZii (1982), estudando o metabolismo das enzi

mas do poli fosfato em mi'càrrizas, sugeriram que_ as polifosfatases têm um 

papei significante no metabolismo do fÕsforo, uma vez que a atividade da 

exopolifosfatase foi duas vezes maior em raízes micorrizadas de cebola, e 

sua atividade foi qualitativamente diferente das raízes não infectadas, 

nas quais ocorreu maior atividade da endofosfatase. Esses mesmos autores 

detectaram a atividade da enzima polifosfatoquinase, assumindo que a mesma 

seja originãria do fungo, tendo um papel relevante na transferência de gl� 

cose do hospedeiro ao endÕfito. No entanto, tal enzima foi também encon

trada em hifas externas, onde obviamente tal papel seria menos significan

te. 

Apesar de se dar maior importância ã absorção de fÕsforo p� 

los fungos endomicorrizicos, estes podem também alterar a absorção de ou

tros nutrientes, tanto como um efeito direto da rnicorriza quanto um efei

to secundârio devido ãs mudanças na concentração de fÕsforo na planta hos

pedeira (RHODES e GERDEMANN, 1980). GILMORE (1971) notou que plantas de 

pessego apresentavam sintomas de deficiência de zinco quando não eram ino

culadas com fungos micorrizicos, enquanto que plantas inoculadas nao apre

sentavam tal deficiência e tinham 2 a 3 vezes mais zinco que as testemu

nhas. Jã foi também observado que trigo e cevada micorrizados absorveram 

mais brometo e cloreto do. que plantas não micorrizadas, porém as concen

trações de iodeto fora� pequenas e inconsistentes (BUWALDA et aZii, 1983). 

SAFIR et aZii (1971) observaram um outro efeito das associações endomicor

ri zi cas, o, qua·l di mi nue a resistência das ra i zes ao transporte da âgua. 

Foi sugerido que isso deveria ocorrer devido ã maior facilidade de absor

çao de nutrientes pela planta,uma vez que um aumento na adubação fosfatada 
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provocava o mesmo fenômeno (SAFIR et alii, 1972). Por outro lado, LEVY e 

KRIKUN (1980) não aceitaram essa hipótese e julgaram que o efeito das as

sociações endomicorrízicas no transporte de ãgua estã no balanço hormonal 

raiz-parte aerea. 

SCHENCK (1981) observou que as associações MVA têm sua in-

fluência também nas doenças de plantas. Porem os resultados das intera-

ções micorriza x patogenos são variãveis, dependendo da espécie de fungo 

MVA,da concentração do inõculo do patõgeno, do estado nutricional da plan

ta, entre outros (SCHENCK e KELLAM, 1978). 

Outra importância dos fungos endomicorrizicos foi observada 

por Asai (1948), citado por MOSSE (1973), segundo a qual a micorriza seria 

uma pré-condição necessâria para uma efetiva nodulação em muitas 

nosas. 

legumi-

Um outro aspecto interessante ê a transferência de nutrien

tes de uma planta ã outra através de uma associação micorrízica comparti

lhada pelas mesmai. Os resultados obtidos por WHITTINGHAM e READ (1982) 

evidenciam que a infecção micorrizica forma interconexões fúncionais en

tre plantas novas e adultas, ocorrendo transporte de nutrientes suficien

te para promover respostas de crescimento. 

Foi observado também que o entrelaçamento de hifas dos fun

gos MVA em associação com as plantas pode favorecer a agregação de partí

culas de solo (SUTTON e SHEPPARD, 1976), o que ainda pode estar associado 

a polissacarideos produzidos possivelmente por outros microrganismos asso

ciados ãs hifas dos fungos (TISDALL e OADES, 1979). 
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Vãrios fatores, porem, influem no efeito das associações mi 

corr-izicas VA sobre as plantas. Segundo HAVMAN (1975), STRZEMSKA (1975) 

e KRUCKELMANN (1975), tanto os níveis de fertilidade do solo como as cul

turas causam diferenças qualitativas e quantitativas no comportamento dos 

fungos endomicorrizicos do solo. Estrutura do solo, valor de pH, diferen

ças sazonais e micofrofismo a fungos endomicorrizicos, são fatores que in

fluem na colonização micorrizica. 

Tanto em experimentos de campo como em vasos, grandes quan

tidades de nutrientes diminuem a colonização micorrizica. Altas concen

trações de fÕsforo na planta parecem tornã-la imune ã colonização. A ini

bição de colonização em meio contendo muito fosfato ê mais um resultado de 

mudança no metabolismo da planta do que um efeito direto sobre o fungo 

(MOSSE, 1972a). RATNAYAKE et aZii (1978) admitiram a hipõtese de que a 

inibição da associação micorrizica em condições de alta concentração de 

fÕsforo na planta deve-se ã diminuição da permeabilidade da membrana, di

minuindo a exsudação radicular. Com baixas concentrações de fÕsforo hã 

uma diminuição �e fosfolipideos no tecido radicular, aumentando a permea

bilidade da membrana. Dessa forma, em altas concentrações de fÕsforo os 

metabÕlitos requeridos para que se inicie a germinação dos esporos e colo

nização micorrizica não são exsudados em quantidades suficientes. A ini

bição da colonização micorrizica em presença de altas doses de fÕsforo foi 

tambêm observada em mandioca, planta altamente exigente nesse nutriente, 

por HOWELLER et aZii (1982). 

Segundo RHODES e GERDEMANN (1980), a concentração de P na 

planta influi mais na colonização micorrizica do que a concentração de P 
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no solo. SANDERS (1975) observou que cebola tinha sua colonização endo

micorrízica diminuída quando recebia adubação foliar com fÕsforo. 

Resultados que confirmam tal teoria foram obtidos por MENGE 

et atii (1978) mantendo a metade do sistema radicular de sorgo num meio 

pobre em P e a outra num meio rico nesse elemento. As raízes do meio po

bre em P tiveram tão pouca infecção quanto as do outro meio. 

Se o alto nível de P causa uma diminuição do micélio inter

no, provavelmente ocorre o mesmo com o micélio externo. Esse fato não se

ria de importância quanto ã absorção de P, uma vez que é a alta concentra

çao desse nutriente na planta que estã causando a supressão da infecção, 

porém prejudicaria a transferência de outros íons cuja absorção também e 

favorecida pela associação micorrízica (RHODES e GERDEMANN, 1980). 

RHODES et atii (1978) cultivaram cebola com e sem coloni

zaçao micorrízica, com dois níveis de P no solo (45 e 97ppm). A 4,5cm das 

raízes colocou-se 32P ou 65zn. Plantas mantidas no nível mais baixo de P

apresentaram al_ta colonização e absorveram os dois elementos, porem as man 

tidas no nível mais alto de P foram pouco colonizadas e, assim como as nao 

micorrizadas, não absorveram 32P e 65zn.
.... ... 

A temperatura do solo também tem- influência na eficiência 

endomicorrízica em soja (SCHENCK e SMITH, 1982). 

Um outro fator que influi nas associações endomicorrízicas 

ê o fotoperíodo, conforme observado por FERGUSON e MENGE (1982). 
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2.2. Eficiência dos Fungos Micorrí-zicos Vesiculo-arbusculares 

O termo 11especifi ci dadet nas relações entre hospedeiro e mi

crorganismo abrange uma sêrie de conceitos desde a especificidade hospe

deira (restrição de um microrganismo a uma ou vãrias plantas hospedeiras) 

atê a eficiência (grau de vantagem, seja nutricional ou outra 

causada pela associação) (MOSSE, 1975). 

qualquer, 

Existem porêm poucas evidências de especificidade hospedei

ra com fungos micorrizicos vesiculo-arbusculares, havendo no entanto evi

dências de que certas espêcies de fungos MVA são preferencialmente asso

ciadas com certas espécies de plantas (MOSSE, 1975). 

MOSSE (1973) apresenta um quadro resumo mostrando os efei

tos diferenciais de diferentes fungos MVA em vãrias plantas. 

Entretanto, MOSSE (1972a) notou evidências de diferentes 

graus de eficiência e especificidade em fungos MVA, os quais variavam com 

a correção do pH do solo, concluindo que a eficiência endomicorrizica ê de 

terminada mais -por interações entre fungo e solo do que fungo e hospedei

ro. 

Num outro experimento, MOSSE (1972b) observou que a ordem 

de eficiência micorrízica diferia com alteração de valores de pH, sendo 

que nao se soube se o efeito da calagem foi devido ao fato de mudanças dos 

valores de pH afetarem diretamente o desenvolvimento do fungo ou a dispo-

nibilidade de P, ou ainda se houve tambêm algum efeito do cãlcio. Outra 

observação interessante foi que a eficiência de uma espécie não estava ne

cessariamente relacionada i uma alta intensidade de coloniiação. 
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ANTUNES e CARDOSO (1983) observaram efeitos de eficiência 

endomicorrízica e diferenças quanto ã colonização e esporulação, quando 

trabalharam com fungos, solos e hospedeiros diferentes. Isso também havia 

sido observado por POWELL e DANIEL (1978),que obtiveram �elações complexas 

entre espécies de fungos endomicorrízicos introduzidas e espécies nativas, 

em trevo branco e centeio
s
ao.usar-em diferentes solos, sendo que a eficiên

cia dos fungos variava com o tipo de solo, e que o número de pontos de in

fecção entre fungo e raízes tambêm diferia, não estando porém relacionado 

ãs quantidades de P absorvidas. Pôde observar ainda que a eficiência de 

uma espécie variava em relação a outras em um dos solos testados, ã medida 

em que se faziam colheitas sucessivas, o que foi também observado por 

POWELL e DANIEL (1978). 

O mesmo autor (POWELL, 1982) selecionou três espécies efi-

cientes de fungos endomicorrízicos, comparando a eficiência de espécies 

nativas provenientes de 20 locais com Glomus fasaiaulatwn. 

No-Brasil, LOPES (1980) observou diferenças na eficiência 

de diferentes fungos MVA associados a café, o que foi posteriormente obser 

vado por ANTUNES et alii (dados em publicação), usando-se diferentes ti

pos de solo. 

SPARLING e TINKER (1978) observaram que diferentes espécies 

endomicorrízicas diferem quanto ã sensibilidade a doses de fÕsforo, suge

rindo que esse fator também deve ser de grande importância na introdução 

de espécies selecionadas em solo natural no campo. 

Foi constatado por CLARKE e MOSSE (1981) que, em condição 

de deficiência de fosforo, qualquer fungo MVA pode aumentar o desenvolvimento 
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das plantas, principalmente se a colonização ocorrer logo no início do ci

clo da cultura. Em tais condições, o aumento no desenvolvimento das plan

tas pode ser controlado mais pela quantidade de P disponível do que pela 

espécie de fungo MVA. Porem, num solo mais fertil,o fungo a ser introdu

zido deve ser mais cuidadosamente selecionado para uma boa adaptação ao s.2, 

lo e ã planta. 

Segundo CRUSH (1976), a seleção e introdução de endÕfitos 

com capacidade mutualística é de interesse mesmo em condição de alta fer

tilidade. Uma vez estabelecida a infecção de um fungo eficiente, mesmo que 

em poucas raízes, este rapidamente compete com outros menos 

existentes no solo (POWELL e DANIEL, 1978). 

2.3. Utilização de Fosfatos Naturais 

eficientes 

A correção da deficiência de fÕsforo em solos ãcidos, de 

baixa fertilidade e pobres em fÕsforo, como grande parte dos solos brasi

leiros, exige grandes quantidades de fÕsforo, devido ã forte fixação desse 

elemento. Estes apresentam uma propriedade chamada comumente de "fixação 

de fÕsforo", que consiste na retenção do elemento em compostos sõlidos, º.!!. 

de o mesmo se torna pouco disponível. O problema pode ser resolvido pela 

incorporação ao solo de elevadas quantidades de fosfatos. Tal solução, 

contudo, pode não ser economicamente viãvel, principalmente se forem uti

lizados fosfatos industrializados (VOLKWEISS e RAIJ, 1976). Os aumentos 

dos preços de fertilizantes fosfatados sol üvei s, pri nci pa lmente após 1974, 

a dependincia do pais dos produtos importados e a descoberta de novas ja

zidas de fosfatos naturais, induzem a intensificação de estudos com o 
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objetivo de utilizar os fosfatos naturais como fonte alternativa de supri

mento de fÕsforo para as plantas (OLIVEIRA et aZii, 1 984). 

A fosfatagem, a qual consiste em adubações pesadas com fos

fatos naturais, ê praticada em algumas regiões com o-objetivo de elevar o 

teor de fÕsforo no solo, pelo seu efeito lento e residual (LOMBARDI, 1 981 ). 

Porêm, a utilização de fosfatos naturais na forma bruta ê muito restrita 

devido a sua baixa solubilidade. Constituem-se assim, em matéria-prima P2. 

ra a fabricação dos superfosfatos e são usados tambêm em pequena escala 

para misturas com os mesmos para o seu aproveitamento através de sua lenta 

solubilização no solo (MALAVOLTA, 1 959). 

Paralelamente, nos Ültimos anos, tem-se intensificado a ex

ploração dos solos sob cerrado, em virtude de seus preços e da topografia 

favorável a mecanização. Todavia, limitações de natureza edãfica impedem 

o cultivo desses solos sem as correções adequadas. Entre essas limitações

estã a baixa disponibilidade de fÕsforo. Entretanto, os baixos níveis de 

P e Ca, a acidez elevada e a alta capacidade de 1

1fixação 11 de P por eles a

presentados, são condições que permitem uma maior eficiência de utiliza

ção de fosfatos de rocha de baixa solubilidade (NOVELINO et alii, 1 985). 

A fim de se comprovar se fungos endomicorrízicos tinham a

ção na solubilização de fosfatos insolúveis, fizeram-se experimentos usan

do 32P. Determinou-se a atividade específica das plantas, ou seja, a re

lação 32P;31 P, sabendo-se que, se as associações endomicorrízicas tivessem

a capacidade de solubilização de fontes de fÕsforo menos solüveis, essa 

relação teria que ser menor nas plantas micorrizadas, uma vez que o 32P sõ

ê trocãvel com fontes lâbeis de P no solo. I sso, porém, não ocorreu, sendo 
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que tanto as plantas micorrizadas como as não micorrizadas apresentaram 

as mesmas atividades específicas (SANDERS e TINKER, 1971; HAYMAN e MOSSE, 

1972; POWELL, 1975; GIANINAZZI-PEARSON et alii, i981). 

No entanto j HAYMAN e MOSSE (1972) observaram que as asso=

ciações endomicorrizicas tambêm promovem um maior desenvolvimento das pla.!! 

tas quando se usa fosfato de baixa solubilidade. Uma possível explicação 

para isso e que raízes micorrizadas, em virtude da presença das hifas ex

ternas do fungo, apresentam uma maior ârea de contato com superfícies onde 

íons de fosfatos estão se dissociando quimicamente. Assim sendo, se esses 

ions são mais eficientemente absorvidos pelas hifas externas do fungo, 

mais ions se dissociam quimicamente para restaurar o equilíbrio da solu-

çao. Esse seria o principal ponto, uma vez que o fator limitante na absor 

ção de fÕsforo nao se refere ã habilidade da raiz em absorvê-lo, e sim a 

habilidade do mesmo em atingir a superfície de absorção devido ã sua bai

xa mobilidade no solo. 

Devido ã grande ocorrência de solos deficientes em fósforo 

em países em desenvolvimento, onde o custo e a râpida "fixação" de ferti

lizantes solúveis inibem seu uso, MOSSE et aZii (1976) testaram os efeitos 

combinados de inoculação com fungos micorrizicos e fosfato de rocha no de

senvolvimento das plantas em solos ãcidos, neutros e alcalinos da Inglate_!: 

ra, Brasil e Belize. Muitos experimentos haviam mostrado que em solos âci 

dos a adição de fosfato de rocha aumenta o desenvolvimento de algumas pla.!! 

tas , o que não ocorre em solos neutros ou alcalinos. A associação endomi

corrízica não alterou essa relação. Em solos âcidos, a adição de fosfato 

de rocha aumentou a absorção de fÕsforo, a qual foi ainda grandemente 
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aumentada pela associação micorrizica. Nos solos neutros e alcalinos, no 

entanto, o fosfato de rocha permaneceu indisponível, tanto ãs plantas mi

corrizadas como as nao micorrizadas. 

MURDOCH et aZii (1967) não observaram diferença no desen

volvimento de milho quando se usou superfosfato, entre plantas micorriza

das ou não; porém, quando se usou fosfato de rocha, observaram diferenças 

tanto em peso da matêria seca como em absorção de fÕsforo. Ou seja, com 

fontes prontamente disponíveis, praticamente não houve benefícios da asso

ciação micorrízica, ocorrendo o inverso com fontes menos disponíveis de fÕ� 

foro. 

Em trabalho com duas leguminosas (Stylosanthes guianensis e 

Desmodium intortumJ e duas gramíneas (Cendhrus ciliares e Paspalum pli

aatulum), CABALA-ROSAND e WILD ( 1982) estudaram o efeito do fosfato de ro

cha Patos de Minas associado ã inoculação com o fungo micorriz_ico Glomus 

fasaiaulatum tipo E3, num solo da Bahia. Observaram que somente as legu

minosas foram beneficiadas pela associação micorrizica, o que deve ter o

corrido provavelmente pelo seu menor sistema radicular, uma vez que a mi

corriza aumenta a superfície de contato da raiz com o solo. 

Um outro aspecto estudado ê a interação entre associação 

endomicorrízica, nodulação e fosfato de rocha em leguminosas (MOSSE et 

alii, 1976, MOSSE, 1977). ANTUNES et aZii (1983) obtiveram resposta posj_ 

tiva ã associação micorrizica, no peso de matêria seca de nõdulo de soja, 

usando-se fosfato de rocha como ünica fonte de fÕsforo. CARDOSO (1986), 

trabalhando com soja, observou incrementas miximos de produção nos trata

mentos com fosfato Alvorada e micorriza. 
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Muitos outros experimentos têm mostrado resultados promiss.2, 

res através da utilização de fosfatos naturais, desde que em associação 

com fungos micorrízicos VA, tornando-se esta uma alternativa para a econo

mia da produção agrícola, principalmente para solos pobres em fÕsforo, co

mo os solos do Brasil (MOSSE, POWELL e HAYMANN , 1976;-- NYABYENDA (1977); 

POWELL e DANIEL (1978); PAIRUNAN et alii (1980)). 

2.4. Efeitos das Micorrizas Vesiculo-arbusculares em Solo nao Esteri

lizado 

A maioria dos trabalhos com micorrizas 
-

e realizada em so 

lo esterilizado a fim de se eliminar a população micorrízica nativa. Nor

malmente em condições naturais, a maioria das plantas encontra-se coloni

zada por fungos MVA nos mais diversos ambientes (GERDEMANN, 1968; HAYMAN, 

1975) necessitando-se, assim, para um maior desenvolvimento das culturas, 

da introducão de endôfitos mais eficientes ou com uma infectividade muito 

maior do aue as nativas. Com isso ressalta-se a duvida de quais seriam os 

resultados de experimentos com micorriza em solo natural, levando ã reali

zação de alguns estudos nessas condições. 

MOSSE (1973) apresenta um resumo do comportamento de diver

sas plantas em solo natural, mostrando haver uma menor resposta ã inocula

çao. A mesma autora, em 1977, apresenta uma outra série de observações 

com Stylosanthes guyanensis em 11 tipos de solo não esterilizados e inocu

lados com fungos MVA na presença de fosfato natural. Foi observado nesses 

experimentos que o aumento no desenvolvimento das plantas foi inversamente 

relacionado com a colonização micorrizica por fungos nativos. No entanto, 
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a inoculação teve uma certa resposta positiva, mesmo em solos bem supridos 

de fungos MVA nativos, possivelmente devido ao fato de os introduzidos te=

rem sido mais eficientes ou menos afetados pelo fosfato adicionado. 

CRUSH (1974), trabalhando com trevo branco, não constatou 

efeito benéfico da inoculação com fungo MVA em solo natural, sendo que no 

solo utilizado encontravam-se endÕfitos eficientes para tal planta. 

POWELL (1977) observou efeitos benéficos da inoculação de 

fungoMVAou da utilização de plantas pré-inoculadas e transplantadas para 

solo natural, superando em cerca de 100% o efeito dos endÕfitos nativos_ 

Utilizando dois fungos MVA e diferentes doses de superfos

fato em trevo, AB BOT e ROB SON (1977) obtiveram aumentos de atê 170% no de

senvolvimento das plantas. 

BAGYARAJ et alii (1979) obtiveram respostas positivas na no 

dulação e fixação de N2, 
_
em trabalho com soja, em solo natural e com ino

culação de fungo MVA. 

Em solo de cerrado, MIRANDA (1982) observou que em níveis 

muito baixos de P,nem a população nativa de fungoMVAnem a introduzida be

neficiavam o desenvolvimento de sorgo e soja em solo natural. 

Recentemente, CARDOSO (1986) avaliou o efeito da introdução 

de diferentes fungos MVA em três tipos de solos naturais ou esterilizados, 

sobre o desenvolvimento da soja. Em condições de solo natural 

benefícios dos fungos introduzidos somente em dois tipos de solos. 

observou 
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2.5. Micorrizas Vesiculo-arbusculares em Citros 

Rayner (1933, 1935), citado por REED e FREMONT (1935), e 

estes tiltimos autores, observaram a- grande ocorrência de fungos MVA em po

mares de citros do sul da Califõrnia, e a consideraram importante no me

tabolismo. normal das raízes. Posteriormente, Miller (1936), citado por 

MARX et alii (1971), discordando das conclusões de REED e FREMONT (1935), 

afirmou que os endõfitos eram prejudiciais ao normal metabolismo das raí

zes. Neill (1944), também citado por MARX et alii (1971), encontrou fun

gos endomicorrizicos associados a raízes de todas as variedades de citros 

da Nova Zelândia, Austrâlia e Ilhas Cook, concluindo que estes não eram 

nem benéficos nem prejudiciais ãs plantas. 

Devido a essa controvérsia sobre o efeito dos fungos MVA em 

citros, MARX et alii (1971) estudaram o efeito de Glomus mosseae em solo 

esterilizado no crescimento de limão Rugoso e laranja Azeda. Observaram 

aumentos pronunciados no desenvolvimento de limão Rugoso e, em menor grau, 

na laranja Azeda. Baseados nestes dados e em dados anteriores, os autores 

atribuíram ãs raízes micorrizadas o papel de raízes alimentadorai dos ci

tros. 

Paralelamente, em viveiros de citros da Califõrnia e da 

Flõrida onde o solo era fumigado, observou-se que as plantas se apresen

tavam clorõticas e com desenvolvimento reduzido. Tais sintomas, que sur

giram com o início da prâtica de fumigação do solo na produção de mudas cí 

tricas dos Estados Unidos, foram inicialmente atribuídos ã toxicidade do 

solo, provocada pela fumigação, a qual visava a exterminação de patõgenos 
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(KLEINSCHMIDT e GERDEMANN, 1972). Estes autores observaram porem, que a 

inoculação do fungo micorrizico Glorrrus mosseae em solo fumigado ou tratado 

com vapor,provocava a perda dos sintomas anteriormente observados. Tal evi 

ciência indicou que a principal causa do mal desenvolvimento das mudas em 

solo esterilizado era a nutrição inadequada em consequência da morte dos 

fungos MVA nativos durante a fumigação. 

A partir dessas evidências, muitos trabalhos começaram a 

ser realizados com micorrizas em citros. Para avaliar o efeito de fungos 

MVA em citros, SCHENCK e TUCKER (1974) testaram o efeito de Endogone ca

lospora e macrocarpum em diferentes porta-enxertos, em solo esterilizado 

no campo e em casa de vegetação. Puderam observar que Endogone calospora 

aumentou significativamente o desenvolvimento dos 11seedlings 11 em casa de 

vegetação, mas não no campo, ao passo que Glorrrus macrocarpum também promo

veu um maior desenvolvimento dos 11seedlings 11 transplantados para o campo, 

o que não pôde ser devidamente esclarecido.

HATTINGH e GERDEMANN (1975) avaliaram o efeito da inocula

çao em laranja Azeda, com o fungo MVA Glomus fasciculatum atra

ves da peletização das. sementes, tanto em casa de vegetação como no campo, 

em solo fumigado com brometo de metila. Nas duas condições observaram-se 

efeitos benéficos da associação micorrizica no desenvolvimento das plan

tas, indicando ser a inoculação de sementes um método prâtico para obten

ção de citros micorrizados em solo esterilizado. 

O efeito de três espécies endomicorrizicas do genero Glorrrus 

foj avaliado em seis porta-enxertos para citros. Quando não se adicionou 

fÕs foro, houve aumentos de 21 , 8 e 6 vezes no desenvo 1 vi mento dos 
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"seedlings"ocasionados pelàs três esp�cies. Com adição de fÕsforo esse 

aumento foi menor. Observou-se, tambêm,que os seis porta-enxertos mostra

ram diferenças quanto ã dependência micorrizica e que �sta era inversa

mente proporcional ã capacidade de produção de raízes pela planta (NEMEC, 

1978). 

WEIR et alii (1978) observaram que em solo tratado com va

por,o crescimento de limão Rugoso (Citrus jambhiri) foi muito menor do que 

em solo não tratado, em doses baixas de P, o que nao ocorreu em doses maio 

res. O crescimento das plantas em solos não tratados com vapor foi corre

lacionado com a percentagem de colonização (76% em média), enquanto em so

lo tratado nao se observou colonização. 

Em um ensaio com diferentes porta-enxertos, em solo fumi

gado ou nao, NEMEC e PATTERSON (1979) estudaram o efeito de Glomus etuni

catum e Glomus mosseae, em diferentes locais. Observaram que em geral não 

houve resposta a inoculação em solos nao fumigados devido a açao dos fun

gos MVA nativos, ou então a resposta foi muito menor, em comparação com a 

inoculação em solos fumigados. 

11Seedlings" de citros, inoculados com Glorrrus etunicatum e 

transplantados para o campo, cresceram duas vezes mais do que plantas nao 

inoculadas, em solo fumigado. Apresentaram tambêm diferentes respostas a 

micorriza, sendo que os porta-enxertos laranja Azeda e tangerina CleÕpatra 

foram mais beneficiados do que Carrizo citrange {MAHONEY e NEMEC, 1979). 

Devido ãs diferenças na eficiência das espécies de fungos 

MVA em promover o desenvolvimento das plantas, McGRAW e SCHENCK (1980) av� 

liaram os efeitos de Glomus epigaeum� G. etunicatum� G. fasciculatum�
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G. macrocarpum, G. microcarpum e G. mosseae, em laranja Azeda. As três 

primeiras espécies foram as mais eficientes, resultando em 100, 50 e 50% 

de aumento na altura das plantas, respectivamente. Tais percentagens de 

aumento foram associadas com o nível de colonização de cada espêcie endo

micorrizica. 

TANG e WAN (1980), num trabalho com três porta-enxertos de 

citros inoculados ou não com fungos endomicorrízicos, estudaram a absor

ção de fertilizante fosfatado marcado com 32P. Mostraram que os 11seedlings 11

quando inoculados, apresentaram uma maior absorção de P tanto do solo co

mo do fertilizante, alêm de um maior peso da matéria fresca, comprimento 

de ramo e folhas, e diâmetro do caule, em relação ãs plantas nao inocula

das. 

Em um solo de Israel, KRIKUN e LEVY (1980), observaram efej_ 

to de GZomus mosseae em limão Rugoso e laranja Azeda, sendo que no primei_ 

ro porta-enxerto a resposta ã inoculação foi maior, observando-se concen

trações maiores de P e Cu e menores de N, K e Ca nas folhas das plantas 

inoculadas. Laranja azeda não inoculada apresentou deficiência de Cu in

duzida pela aplicação de P, o que não ocorreu quando as plantas foram ino

culadas com GZomus fascicuZatum (TIMMER e LEYDEN, 1980). 

A resposta no desenvolvimento de plantas cítricas inocula

das com fungos endomicorrizicos parece não estar relacionada com a porcen� 

tagem de infecção radicular, e sim com a quantidade de hifas externas do 

endÕfito (GRAHAM et aZii, 1981). 



11Seedlings 11 de lima Acida também mostraram boas 

2,3 

respostas 

ã inoculação, tanto com Glomus mosseae quanto com Glomus etuniaatum, apr! 

sentando um maior comprimento e peso dos ramos e raízes, diâmetro do caule 

e numero de folhas,principalmente quando 300ppm de P205/planta foram adi

cionadas em relação ãs plantas não inoculadas (SHANMUGAN, BARU e TAHLAMUTHU, 

1981). 

Em um ensaio. em casa de vegetação realizado por MENGE et

aZii (1982), o fungo MVA Glorrrus fasciculatum aumentou significativamen

te o crescimento de PonaiY'U.s trifoliata em 20 dos 26 solos de citros fu

. migados com brometo de metila. Observou-se aumento nas concentrações fo

liares de P, K e Cu e redução nas concentrações de Mg e Na na maioria dos 

26 solos estudados. 

Observou-se também que a dependência micorrizica daquele 

porta-enxerto foi correlacionada positivamente com o valor pH do solo 

e inversamente com o teor de P, Zn, Mn e Cu, percentagem de matêria orgâni 

ca e CTC do solo.-

OJALA et alii (1983) procuraram técnicas de extração de P 

que m.elhor predissessem a resposta de 11seedlings 11 de citros ã associação 

micorrízica. Observaram que a dependência micorrízica, peso de matéria S! 

ca de plantas micorrizadas/peso de matêria seca de plantas nao micorriza

das x 100, (GERDEMANN, 1975), a qual expressa o incremento no desenvolvi

mento das plantas devido ã infecção micorrizica, foi inversamente corre

lacionada com o nível de P disponível, independetemente do mêtodo de extra 

ção de P usado. 
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A fim de estudar o efeito dos fungos MVA em citros em solo 

natural, MANJUNATH et alii (1983) realizaram um experimento com GZorrrus 

fasaiaula-tum em citros,em quatro tipos de solos da !ndia, sem esteriliza

çao. Os resultados variaram com o tipo de solo utilizado� porem pôde-se 

concluir que a inoculação micorrizica pode ser benéfica em certos solos 

não esterilizados, mesmo na presença de fungos MVA nativos. Também na In

dia, realizou-se um outro trabalho com diversos porta-enxertos de citros, 

nos quais Glomus mosseae e G. etuniaatum foram eficientes em promover 

maior desenvolvimento das plantas. (CHANDRABABU e SHANMUGAM, 1983). 

Na Flõrida NEMEC (1983) avaliou o efeito de diferentes ní

veis de inõculo através de quantidades crescentes de esporos sobre o de

senvolvimento de "seedlings" de citros. Neste experimento, em sementei

ra, observou-se um incremento na altura e peso das plantas ã medida que se 

aumentava o numero de esporos de GZomus etuniaatum, o que nao ocorreu com 

GZomus mosseae, havendo um nível acima do qual nenhum incremento era ob

servado. Observou-se ainda, que a laranja Azeda apresentou melhores res

postas com Glomus etuniaatum. Num outro experimento, o autor imergiu as 

raízes de "seedlings" em diferentes substâncias aderentes com esporos, 

transplantando-as em seguida para o viveiro. O objetivo dessa prática foi 

permitir um contato ,uniforme dos esporos em todo o sistema radicular, além 

de evitar o problema de parasitismo que os esporos podem sofrer na semen

teira, no período anterior ã germinação das sementes. Nesse estudo,o au

tor concluiu que tal prãtica pode ser aplicãvel na produção de mudas cí

tricas. 
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GRAHAM e TIMMER (1984) estudaram o efeito de diferentes do-

ses de fosfato natural e solúvel, empregando solo ou turfa, no desenvol-

vimento de limão Rugoso inoculado ou não com Glorrrus int�aPadices. Conclut

ram que na turfa a adição de fosfato natural permitiu um melhor balanço n.!! 

tricional de P e Cu, gerando um maior beneficio ãs plantas, o que poderia 

resultar numa maior uniformidade e tolerância ao estresse apôs o trans

plante. Concluíram também que as altas doses de P disponível provenientes 

do fosfato solúvel inibiram a associação micorrízica. 

Recentemente CARDOSO et alii (1986) selecionaram a espe

cie GZomus Zeptotichwn para diversos porta-enxertos de citros, e num se

gundo ensaio, com diferentes doses de fosfato solúvel, também observaram 

inibição da colonização e desenvolvimento do porta-enxerto laranja Caipira 

com a dose mais alta de fÕsforo (lOOppm P). 

Além da parte nutricional, alguns aspectos bioquímicos das 

associações MVA em citros têm sido estudados. As composições de lipideos 

das raízes de plaritas infectadas e não infectadas foram comparadas por 

NAGY et alii (1980) em laranja Doce, laranja Azeda, limão Rugoso, Carrizo 

Citrange, tangerina Cleôpatra e lima de Rangpur. Foi observado que raízes 

infectadas de todos os porta-enxertos apresentaram significativamente mais 

fosfolipideos e triglicerideos que seus controles não infectados. Compes-

. terol foi encontrado em níveis mais altos, ao passo que colesterol e S-si

losterol foram detectados em níveis mais baixos. Encontraram ainda três 

ãcidos graxos não conhecidos,em raízes infectadas, os quais não ocorreram 

em raízes não infectadas. NORDBY et alii (1981) também detectaram quatro 

ácidos graxos em raízes infectadas de vários cultivares, porem nao em 
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raízes nao infectadas. Observaram uma leve diferença na composição desses 

quatro ãci dos graxos entre os 11seedl i ngs II infectados com três.. espêci es di

ferentes de fungos MVÃ. Tais ãcidos graxos não estavam presentes nas pla� 

tas não infectadas, mesmo com a adição de fÕsforo. 

O conteúdo de aminoâcidos nas folhas de laranja Azeda e li

mao Rugoso, crescendo em solo pobre em fÕsforo, com inoculação micorrízi

ca ou com adição de fôsforo, foi estudado por NEMEC e MEREDITH (1981). O 

teor de aminoâcidos observado foi significativamente maior nos porta-en

xertos sem inoculação e sem adubação ·fosfatada, não havendo diferença sig

nificativa entre os tratamentos inoculados com fungo MVA e o suplementado 

com fôsforo. Os porta-enxertos controle apresentaram maiores teores de 

citrulina, ornitina, lisina, histidina, arginina e amônia. 

Em laranja Doce, laranja Azeda, limão Rugoso e tangerina 

CleÕpatra, a inoculação com um fungo MVA do gênero Glomus, num solo pobre 

em fÕsforo,provocou aumento no teor de carboidratos das folhas. Tal au

mento não ocorreu com altas concentrações de P no solo (NEMEC eGUY, 1982). 

Jâ foi tambêm observado o efeito do fotoperiodo no cresci

mento e metabolismo de laranja doce em associação com Glomus fasciculatum.

Observou-se que a colonização radicular e o crescimento dos 11seedlings" em 

casa de vegetação,foram incrementados por fotoperiodos mais longos, ao pa� 

soque a fotossíntese e a condutância estomatal não foram afetadas pelo 

comprimento do dia. Verificou-se tambêm, que a exsudação radicular de aç� 

cares redutores foi maior em plantas não micorrizicas sob fotoperiodos lon 

gos, mas que a exsudação de aminoâcidos foi variâvel (JOHNSON et aZii,

1982). Um trabalho visando estudar o efeito de exsudatos radiculares de 
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citros sobre a germinação de Glomus epigaeum,foi realizado por GRAHAM 

(1982). Observou-se que os esporos em agar-agua apresentaram maior taxa 

de germinação e um crescimento do tubo germinativo quatro vezes superior 

aos dos esporos não tratados com os exsudatos. Tais resultados indicaram 

que os exsudatos radiculares afetam a germinação e crescimento do tubo ge_!: 

minativo de Glorrrus epigaeum, e com isso poderiam afetar a subsequente co

lonização e formação da micorriza. 

Em um outro ensaio, com o objetivo de estudar exsudatos ra

diculares de plantas micorrizadas ou não, SCHWAB e LEONARD (1984) nao en

contraram nenhum composto que pudesse promover a formação de micorriza. 

A produção de citoquinina em laranja Azeda, associada a 

fungos MVA, foi tambêm estudada por EDRISS et alii (1984). Num experimen

to com doses crescentes de fôsforo, os autores observaram maior produção 

de citoquinina nas plantas micorrizadas, e que esse aumento estava mais 

relacionado com a colonização endomicorrizica do que com a maior absorção 

de fôsforo. 

Um outro efeito das associações micorrizicas nas plantas ê 

sua relação com a agua, sendo que um dos trabalhos visando tal estudo em 

limão Rugoso,ê o de LEVY e KRIKUN (1980). Nesse experi"mento de recupera

ção da planta do estresse hídrico, os autores observaram que a MVA afetou 

a condutância estomatal, a fotossíntese e o acúmulo de prolina, mas nao o 

potencial de ãgua na folha, sugerindo que o maior efeito da associação mi

corrízica e mais na regulação estomatal do que na resistência das raízes. 

LEVY et alii (1983) observaram influência do porta-enxerto, 

irrigação e salinidade da âgua na distribuição vertical da associação MVA. 
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Uma maior taxa de transpiração, a qual parece estar rela

cionada com um aumento na condutividade hidrãulica das raizes de "seedlings" 

de ci tros assoei adas a fungos MVÃ, foi observada por GRAHAM e SYVERTSEN 

(1984). O fluxo de ãgua via hifa porem, não levaria ã maior absorção de 

agua. Assim, os autores sugeriram que a melhor nutrição de P nas plantas 

micorrizadas seria o fator principal para a maior condutividade das raí

zes, uma vez que nao se observaram diferenças entre a condutividade hidrãu 

lica de plantas micorrizadas ou não em iguais níveis de P, sob condições 

de boa umidade. 

A relação das associações MVA com doenças de citros também 

tem sido estudada por alguns autores. Estudando a relação entre micorriza 

e nematôides, O'BANNON e NEMEC (1979) observaram que 11 seedlings 11 de Citrus

limon inoculados por Glomus etunicatum e infectados pelo nematôide Rado

pholus similis apresentaram um maior desenvolvimento em comparaçao com as 

plantas sem inoculação com o fungo MVA. 

O 'BANNON et alii ( 1979) observaram que "Seedl i ngs II de 

Citrus limon infectados por Tylenchulus semipenetrans e transplantados 

para um solo infectado por Glomus mosseae� apresentaram um maior desenvol

vimento comparado com os 11 seedlings 11 sem micorriza. 

Em ensaio com o nematôide Tylenchulus semipenetrans em 

11Troyer 1
1 citrange, observou-se um efeito diferencial do nematÕide sobre o 

desenvolvimento de plantas inoculadas com diferentes espécies de fungos 

MVA (MINASSIAN e MENGE, 1979). 

Estudando o efeito de Phytophtora, fungo causador da podri

dão de raízes, e de doses crescentes de P em laranja Doce inoculada com 
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GZomus fasaiaulatwn, DAVIS e MENGE (1980) sugeriram que a tolerância ã·doen 

ça por plantas inoculadas, deve-se ã sua maior habilidade de absorção de 

fÕsforo e possivelmente de outros minerais. 

Os mesmos autores (DAVIS e MENGE, 1981) observaram que di

ferentes espécies de fungos MVA conferem graus variãveis de tolerância ou 

resistência a P. parasitiaa.

A podridão de raizes de citros causada por Thie laviopsis

basiaola em plantas inoculadas ou não com Glorrrus fasaiaulatwn foi estu

dada por DAVIS (1980), observando-se que o fungo MVA teve pequena influên

cia sobre a doença. 

NEMEC e MYHRE (1984) tentaram a possibilidade de utiliza

ção do fungo MVA Glorrrus etuniaatwn no controle da tristeza dos citros em 

laranja Azeda, causada por vírus, não obtendo qualquer sucesso. 

Devido ã aplicação de produtos quimices nos poma�es de ci

tros, a fim de se controlarem ervas daninhas, pragas e doenças, alguns tra 

balhos têm sido realizados objetivando o estudo do efeito desses produtos 

sobre os fungos MVA. Respostas diferenciais de Glorrrus etuniaatum e Glorrrus

mosseae depois de o solo ter sido tratado com. diferentes fumigantes foram 

observadas por NEMEC e O'BANNON (1979). Em estudo com diferentes fumigan

tes, BARKLEY (1881) observou menor desenvolvimento nos 11seedlings 11 de li

mão Rugoso provavelmente devido ã menor colonização por fungos MVA. 

Devido ao fato da necessidade de fumigação das sementeiras 

de citros na Florida para controle de patogenos, e do fato de essa prãti

ca ter reduzido o efeito benéfico de fungos MVA, NEMEC (1980) avaliou o 
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efeito de 11 fungicidas aplicados ao solo como uma prãtica alternativa. 

Os efeitos foram variãveis, sendo que fun.gicidas cüpricos foram fitotõ-

. - .... - . xicos e rung1�ox1cos. 

A utilização de herbicidas também foi estudada, sendo obse.!: 

vadas diferentes respostas das associações endomicorrizicas, dependendo do 

porta-enxerto e do herbicida utilizado (NEMEC· e TUCKER, 1983) . 

Dada a grande ocorrência de fungos MVA associados a citros, 

alguns levantamentos têm sido realizados em pomares de diferentes locais. 

Na Itãlia, a metade dos 149 solos e amostras de raízes de 

citros estudadas, apresentaram fungos MVA de diferentes espécies. A ausên 

eia de fungos nas,outras amostras foi atribuída ao uso de nematicidas fu

migantes (INSERRA et alii, 1980). Num levantamento de fungos MVA nas 

principais ãreas de citros e milho da China, TZEAN et alii (1980) encon-

traram 

lonização. 

18 diferentes espécies, porem observaram baixas taxas de co-. 

No sul do Texas, em 20 pomares de citros amostrados, iden-

tificaram-se 8 espécies de fungos MVA, sendo que as mais comuns foram 

Glorrrus miaroaarpum, Glomus etuniaatwn e Glomus fasaiaulatum (DAVIS, 1982). 

TANG e MU (1984) classificaram uma nova espécie de 

MVA encontrada em pomares de citros da China Glorrrus aitriaolum.

fungo 
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3. MATERIAL E MtTODOS

· 3. 1 . Planta

Empregou-se o porta-enxerto de citros limão Crayo (Citrus 

limonia), obtido a partir de sementes, as quais foram fornecidas pela Es

tação Experimental de Limeira, Instituto Agronômico, Cordeirôpolis, São 

Paulo. 

3.2. Solos 

O solo empregado foi uma Areia Quartzosa da Serie Paredão 

Vermelho, coletado na região de Piracicaba, São Paulo, a uma profundidade 

de 0-20cm. 

A anãlise química e granulométrica do solo foi reali-

zada pelo Departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes da ESALQ/USP, 

e os resultados são apresentados na Tabela l. 
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3.3. Fungo micorrízico vesiculo-arbuscular 

A espécie empregada foi Glorrrus Zeptotiahwn Schenck e Smith, 

sendo multiplicada em associação com milho. 

3.4. Procedimento 

Cada experimento foi um fatorial de 4x2x2 conduzido em ca

sa de vegetação num delineamento inteiramente casualizado. Constaram de 

quatro doses crescentes de fósforo, tanto solCTvel como natural (de rocha), 

com e sem presença de micorriza, um em solo esterilizado e o outro em solo 

não esterilizado, sendo cada tratamento repetido quatro vezes. 

3.4.1. Preparo do solo 

O solo foi peneirado, sendo parte (experimento I) esterili

zada por tratamento com vapor fluente por um período de 2 horas, em três 

dias consecutivos, com a finalidade de se eliminar os endÕfitos nativos. 

A outra parte não foi esterilizada correspondendo ao experimento com solo 

natural. Em ambos os casos, o solo foi misturado com areia de rio, lavada 

e esterilizada, na proporçao de 3:1 (solo:areia) � fim de se contornarem 

os riscos de compactação. Foi distribuído em vasos de barro com capacida

de para 3kg de solo aproximadamente. 

3.4.2. Calagem e adubação 

Uma curva de calagem foi realizada para se obter a quanti

dade de calcãrio a ser aplicada por vaso, obtendo-se o valor 0,6kg de cal

cãri-o por vaso, a fim de se elevar o valor de pH ã 6,2 aproxi!lladamente. 
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O solo contido em cada vaso foi colocado em sacos plãsti

cos juntamente com o calcãreo, e agitado a fim de se obter a melhor distri 

buição possível. 

A adubação foi feita da mesma forma, 20 dias apos a cala

gem, baseada em alguns trabalhos com citros (MALAVOLTA, 1975 e1980; MENGE 

et alii, 1982; RODRIGUES e VIEGAS, 1980). 

Utilizaram-se assim, as seguintes doses de adubos: 

KCL ......... 50ppm de K 

(NH4) 2so4 ... 40ppm de N e 48ppm de S

NH4No3 ...... 40ppm de N apl i.cado 2 meses apos o transplan-

te dos 1
1seedlings 11

NH4No3 ...... 40ppm de N aplicado 4 meses apos o transplan-

te dos 1
1seedlings 11

• 

Quanto ao fÕsforo, utilizaram-se uma fonte solúvel, super-

fosfato triplo (45� P205), e uma de baixa solubilidade, Patos de

(24% P205), nas doses O, 50, 100 e 200ppm de P.

Aplicaram-se também as seguintes quantidades de 

trientes por vaso: 

H3Bo3 ........ (0,25ppm de B),

Cuso4 ....... (0,75ppm de Cu),

FeS04 ....... (2,SOppm de Fe),

Znso4 ....... (2,50ppm de Zn),

H2Moo4 ...... (0,05ppm de Mo).

Minas 

micronu-
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3.4.3. Obtenção do inõculo 

O fungo micorrizico vesiculo-arbuscular utilizado, -Glomus

Zeptotiahum, foi multiplicado na rizosfera de milho. Para tal, quatro me

ses antes da instalação do experimento, realizou-se a inoculação das plan

tas de milho em vasos com solo esterilizado por vapor fluente. Quatro me

ses apos o plantio, o inõculo foi coletado para inoculação dos ''seedlings" 

de citros. 

3.4.4. Obtenção dos "seedlings" 

Sementes de li mão Cravo foram semeadas em caixas contendo 

areia de rio, lavada e esterilizada por autoclavagem (2 horas a 120°c), a 

fim de se evitar qualquer contaminação por outros fungos MVA. Quando ati� 

giram aproximadamente .5cm de altura, foram transplantadas 128 plântulas, 

procurando-se manter a maior homogeneidade possível quanto ao desenvolvi

mento das mesmas. 

3.4.5. Inoculação 

No momento do transplante dos "seedlings" para os vasos, 

colocou-se uma camada de solo contendo aproximadamente 500 esporos, alêm 

de hifas e pedaços de raízes de milho infectados por Glomus Zeptotiahum,

por todo o diâmetro do vaso, a uma profundidade aproximada de 7cm. Tal prE_ 

cedimento teve como objetivo obter um maior contato entre o fungo e qual

quer raiz que crescesse por tal camada, favorecendo assim o processo de co

lonização. Sobre essa camada acrescentou-se outra de solo prõprio de cada 

vaso, e realizou-se o transplante dos "seedlings". Nos tratamentos sem 
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inoculação com fungos MVA adicionou-se igualmente a mesma quantidade de 

solo, porêm, sem a presença de estruturas fÜngicas. 

3.4.6. Colheita 

O experimento foi colhido seis meses apôs o transplante dos 

"seedlings" das caixas de areia para os vasos. A parte aérea das plantas 

foi cortada na altura do colo e acondicionada em sacos de papel, para se

cagem e posterior determinação do peso da matéria seca. As raízes foram 

lavadas em âgua corrente e conservadas em AFA (âlcool-formol-âcido acéti

co). O solo também foi coletado e acondicionado em sacos plâsticos. 

3.5. Variâveis Avaliadas 

3 • 5 • 1 • A ltu ra 

Avaliaram-se as alturas das plantas mensalmente a partir de 

45 dias apos a inoculação, resultando em cinco avaliações. 

3.5.2. Diâmetro do caule a 10cm do solo 

A fim de se observar a época adequada para a enxertia, ava

liou-se nos últimos meses o diâmetro das plantas a 10cm do solo, utilizan

do-se um paquímetro. 

3.5.3. Peso da matéria seca da parte aerea 

Para tal, as partes aereas das plantas foram colocadas em 

sacos de papel etiquetados e secas em estufa com circulação forçada de ar, 
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a 60°c, ate atingirem peso constante, quando então se executou a pesagem 

das mesmas. 

3.5.4. Porcentagem de colonização micorrízica 

3.5.4.1. Coloração das raízes 

Utilizou-se o método de coloração de raízes descrito por 

PHILLIPS e HAYMAN (1970). Devido porém, ao fato de as raízes de citros 

serem bem espessas, houve algumas mudanças nos tempos de tratamento das 

mesmas. Uma porçao de raízes que estava sendo conservada em AFA foi cole

tada, lavada com ãgua corrente e imersa em solução de KOH a 10% durante 

14 horas a frio. Em seguida,foi lavada com ãgua corrente e imersa em uma 

nova solução de KOH 10% por um período de 50 minutos a 90°C. Mais uma vez 

cada amostra foi lavada com agua corrente e acidificada com KCl a 5% por 5 

minutos. Finalmente, foi imersa em lactoglicerol mais azul de tripano a 

1% por 15 minutos, a 9o0
c, lavada e imersa em lactoglicerol incolor para 

remoção do exce�so de corante. 

3.5.4.2. Avaliação da porcentagem de colonização das raízes 

De cada amostra de raiz colorida, tomaram-se ao acaso 16 

segmentos de aproximadamente 1 ,5cm de comprimento, os quais foram dispos-

tos paralelamente em lâminas de microscõpio. Uma leve pressão foi feita 

sobre a lamínula para favorecer a visualização, ao microscõpio, das estru

turas fÜngi cas ( GIOVANTT! e MOSSE, 1980) . 



Assim, pôde-se estimar a proporção do córtex 
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radicular 

ocupado por estruturas micorrízicas (arbúsculos, vesículas e micélio), e 

calcular a porcentagem de colonização, resultante da média das proporçoes 

dos 16 segmentos. 

3.5.5. Contagem de esporos 

Coletaram-se 50ml de solo de cada amostra e realizou-se a 

separação dos esporos pela técnica de peneiramento ümido de GERDEMANN e 

NICOLSON (1963). Essa técnica consiste em lavagens sucessivas do solo com 

ãgua e passagem por peneiras as quais, no presente experimento, apresen

tavam abertura das malhas de 50 e 100 µm. 

Para facilitar a posterior visualização dos esporos, uma s� 

lução de sacarose a 50% foi adicionada ao material recolhido em cada pe

neira, separando, assim, os esporos das partículas mais pesadas por decan

tação, sendo que os primeiros permaneciam em suspensão, como descrito por 

ANDREOLA (1982). 

A contagem dos esporos foi feita sob estereomicroscôpio em 

placas nematolôgicas com anéis concêntricos, expressando-se o numero de 

esporos por 50ml de solo. 

No caso dos tratamentos com solo não esterilizado foram con 

tados também os esporos de outras espécies predominantes, alêm dos esporos 

de Glomus Zeptotichum, quando este foi inoculado. 

A identificação das espêcies MVA nativas predominantes foi 

feita pela Ora. Vera Lúcia Ramos Bononi, do Instituto de Botânica (SP). 
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3.5.6. Análise foliar 

As folhas das plantas, apos secagem atê peso constante a 

60°c e pesagem, foram moídas em moinho tipo Wiley e submetidas ã determi

nação de P e K, seguindo-se a metodologia de SARRUGE e HAAG (1974). 



4. RESULTADOS E DISCUSS�O

4.1. Experimento I (Solo esterilizado)

4. 1.1. Peso da matéria seca da parte aerea:

40 

Como pode ser observado pela Tabela 2, a inoculação com 

G. leptotiahum promoveu um aumento significativo no peso da matéria seca 

da parte aérea, nas doses de O e SOppm de fosfato solúvel (P), em relação 

aos tratamentos sem inoculação. Na dose de lOOppm de P não houve diferen

ça significativa, e na dose de 200ppm houve uma inversão, em que as plan

tas não inoculadas apresentaram um peso da matéria seca significativamente 

superior ao das plantas inoculadas. 

Duas hipóteses tem sido formuladas para a explicação de tal 

fenômeno. A primeira, atribui a repressão no desenvolvimento da planta ã 

competição por carboidratos, provocada pelo dreno destes em direção ao fun 

go simbionte. A segunda se refere a toxidez de P devido ao alto nível des 

se elemento no solo, associada ao grande incremento na sua absorção provo

cado pela micorriza (HARLEY e SMITH, 1983). 
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Outros trabalhos porem, tem demonstrado que a alta concen

tração de P na planta, provoca também uma repressão na colonização micor

rizica (MOSSE, i972; RATNAYAKE et aZii, i978; HOWELLER et aZii, i982). 

Assim sendo, a primeira hipótese nao poderia explicar tota_l 

mente a depressão no desenvolvimento da planta uma vez que, provavelmente, 

o dreno de carboidratos não seja tão expressivo, alêm de que, altos ní

veis de fÕsforo favorecem a fotossíntese, a qual fornece grandes quantida

des de fotossintatos. 

A segunda hipõtese, referente a toxidez de fÕsforo, também 

devido a baixa taxa de colonização, ê pouco provãvel. Ademais, não foram 

observadas diferenças no teor de P, quando houve o decrêscimo no crescimen 

to das plantas. 

Deve-se porem, levar em consideração que a maior absorção 

de P nao e o unice fator de importância nas relações MVA. A maior absor

ção de outros macro e micronutrientes (RHODES et alii, 1978; RHODES e GER

DEMANN, 1980), as alterações enzimãticas (COPACCIO et alii, 1982), entre 

outros efeitos, tambêm podem ser de grande importância para o desenvolvi

mento vegetal. 

Desta forma, no presente experimento, a redução no peso da 

matéria seca da parte aêrea das plantas micorrizadas, na maior dose· de P 

solúvel, deve estar relacionada ã falta de qualquer dos outros efeitos be

néficos da micorriza, devido ã baixa colonização e consequente baixa efi

ciência simbiÕtica. 
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Isto pode levar a um menor desenvolvimento da planta, nao 

em. relação ao fÕsforo, mas a outros nutrientes de baixa mobilidade no so

lo, que seriam melhor absorvidos pelas plantas mais colonizadas (RHODES e 

GERDEMANN, 1980). 

Isso poderia explicar a diferença entre as doses de 100 a 

200ppm de P solúvel com micorriza. 

Porem, ao se comparar os tratamentos com e sem micorriza na 

dose de 200ppm de P, cbserva-se um maior peso da matéria seca no tratamen

to sem inoculação. Talvez possa ter ocorrido algum efeito de parasitismo 

do fungo em relação a planta nesta dose alta de P. 

Recentemente CARDOSO et aZii (1986) obtiveram resultados 

bem semelhantes com laranja Caipira, a qual na dose de lOOppm de P solú

vel, tinha seu desenvolvimento suprimido quando inoculada comG. Zeptotiahum. 

Com limão Cravo tal supressão de desenvolvimento não ocorreu nesta dose 

de P. 

Porem no presente experimento quando utilizou-se 200ppm de 

P, tal supressão, foi observada em limão Cravo, o que indica que os dife

rentes porta-enxertos de citros reagem diferentemente quanto a resposta ã 

micorriza, em relação ã dose de fÕsforo aplicada. 

A menor resposta ã micorriza devido a doses maiores de P 

também foi observada por WEIR et aZii (1978) e GRAHAM e TIMMER (1984) em 

1 imão Rugoso. 

Quando se utilizou fosfato de rocha, a inoculação com o fun 

go MVA promoveu um aumento no peso da matéria seca da parte aérea em todas 
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as doses de P, não havendo assim, supressão da colonização MVA devido a 

altas doses de P, o q·ue tambêm foi observado por GRAHAM e TIMME R (1984) em 

limão Rugoso. 

Comparando-se os tratamentos com fosfato de rocha e fosfato 

solúvel, pode-se notar que a inoculação com o fungo MVA no tratamento com 

fosfato natural, pode substituir o fosfato solúvel somente na dose de O e 

50ppm de P. 

Assim, visando uma redução no custo de produção de mudas cí 

tricas, pode-se utilizar fosfato natural talvez em doses maiores, uma vez 

que seu custo ê baixo, e fungos MVA, ao invés de fosfato solúvel. 

4.1.2. Porcentagem de colonização micorrizica 

E m  solo adubado com fosfato solúvel observa-se pela Tabela 

3 que a porcentagem de colonização apresenta uma tendência de diminuição ã 

medida que se aumenta a dose de P. Observa-se ainda que a dose mãxima di

fere significativamente da dose mais baixa, não diferindo, porém das in

termediãrias. 

Tal diminuição na porcentagem de colonização com dose mais 

elevada de fÕsforo também foi observada por JOHNSON (1983) em laranja Az� 

da, inoculada com Glorrrus intraradicis e por CARDOSO et alii (1986) em 1� 

ranja Caipira e limão Cravo inoculados com G. Zeptotichum.

Algumas teorias jã foram elaboradas para a explicação de 

tal redijção na taxa de colonização, porém são ainda conflitantes(WOOLHOUSE, 

1975; RATNAYAKE �t alii, 1978; GRAHAM et alii, 1981; SIQUE IRA, 1983). 
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Com aplicação de fosfato de rocha nao foram observadas di

ferenças significativas na porcentagem de colonização micorrizica entre as 

4 doses de P. Possivelmente tais resultados devem-se ao fato da quantida-

de de fÕsforo disponível ser muito pequena mesmo na dose mâxima, uma vez 

que tratou-se de um fertilizante fosfatado de baixa solubilidade. 

Estes resultados concordam com os observados por GRAHAM e 

TIMMER (1984), em cujo trabalho houve uma redução na taxa de colon1zação 

micorrizica quando se utilizaram doses crescentes de fosfato solúvel. 

t.1.3. Absorção de P e K

Os teores e quantidades de P e K e�contrados nas folhas, 

podem ser observados nas tabelas 4, 5, 6 e 7 respectivamente. 

Quando se utilizou fosfato solúvel sem inoculação observou

se diferença significativa no teor de P na parte aêrea somente entre a do

se (Oppm de P) e-as demais, sendo que estas ultimas não diferiram entre 

si. O mesmo ocorreu com os tratamentos inoculados com o fungo MVA. 

Os tratamentos com e sem micorriza tambêm não diferiram en

tre si em cada dose, provavelmente devido aos efeitos de 11diluição 11 do ele 

mento na planta. 

Com fosfato de rocha, tanto com, como sem inoculação não ho_!! 

ve diferenças entre doses de P nos teores de P. Porêm ao se comparar os 

tratamentos com e sem inoculação observaram-se diferenças significativas 

em todas as doses de P. Isso deve-se provavelmente ã baixa disponibilida-

de do elemento para as plantas não inoculadas, ao passo que as pequenas 



45 

quantidades disponíveis puderam ser absorvidas pelas hifas do fungo MVA, 

nas plantas inoculadas. 

Vários trabalhos anteriores afirmam que este seria o pa

pel das micorrizas em relação a fosfatos de rocha, e não a solubilização 

do mesmo (SANDERS e TINKER, 1971; HAYMAN e MOSSE, 1972; POWELL, 1975; GIA

NINAZZI-PEARSON et alii, 1981). 

Assim, utilizando fosfato de rocha, outros autores também 

obtiveram resultados positivos com inoculação de fungos MVA em citros 

(GRAHAM e TIMMER, 1984). 

Quanto a quantidade de P nas folhas observou-se diferen

ça significativa entre o tratamento com e sem micorriza na dose 1 (Oppm de 

P) de fosfato solüvel, o que não foi observado com o teor de P, provavel

mente devido aos efeitos de "diluição". 

Pelas análises dos teores de K, não se observaram diferen

ças significativas_entre as doses de P, tanto nos tratamentos com fosfato 

solúvel como nos tratamentos com fosfato de rocha. 

Comparando-se os tratamentos com e sem micorriza, observou

se diferença significativa somente na dose l de P. 

Quanto à quantidade de K nos tratamentos com fÕsforo solü

vel, observou-se diferença significativa entre a dose l de P e as demais, 

tanto com como sem micorriza, sendo que as 3 doses superiores não diferi

ram entre si. 

Comparando-se os tratamentos com e sem inoculação, obser

vou-se diferenças si gnifi cativas na quantidade de K, somente com a dose 

de fosfato solúvel. 
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Porem com fosfato natural, as plantas micorrizadas apresen

taram uma maior quantidade de K em todas as doses de P, em comparação 

com as não micorriÍadas. 

CARDOSO et a'lii ( 1986) obtiveram resu·l ta dos semelhantes 

quanto ã absorção de P e K em limão Cravo inoculados com G. leptotichum.

Esses autores usaram uma dose intermediâria de 3Oppm de P soluvel, aonde 

ainda houve resposta significativa ã micorriza, não havendo porêm a lOOppm. 

No presente experimento não se usou tal dose, mas sim SOppm de P, nao se 

observando resposta significativa em relação ã absorção de P e K. Ressal

ta-se assim a importância das associações MVA em condições de baixas doses 

de P no solo, como jã foi anteriormente demonstrado com citros, (MENGE et

aZii, 1978); WEIR et alii, 1978; MENGE et alii, 1982; GRAHAM e TIMMER, 

1984). 

4.1.4. Numero de esporos no solo rizosfêrico 

Nos tratamentos com fosfato soluvel, observa-se pela Tabela 

8 que existiu uma tendência de diminuição no numero de esporos à medida que 

se aumentava a dose de P. Esses resultados seguem as mesmas tendências da 

das de colonização e peso de matéria seca da parte aérea, que tambêm foram 

menores na dose mãxima de P. 

Tal diminuição no numero de esporos a doses altas de P foi 

tambêm observado por MENGE et alii (1978) em laranja Azeda e Troyer citran 

ge. 
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4.1.5. Altura e diâmetro das plantas 

As cinco determinações de altura das plantas não-foram ana

lisadas estatisticamente devido ã grande variabilidade existente entre as 

repetições, principalmente devido ao alto número de ramificação (Tabelas 9, 

10, 11, 12 e 13). 

Pode-se notar entretanto, a tendência das plantas inocula

das e com a maior dose de P solúvel, apresentarem uma altura menor do que 

as plantas da dose anterior, desde a primeira determinação. Tal fato 

nao ocorreu nos tratamentos não inoculados, bem como nos tratamentos com P 

natura 1. 

Observou-se ainda que tal diferença se acentuou ainda mais 

com o desenvolvimento das plantas, provavelmente devido ao efeito das mi

corrizas. Esses resultados concordam com os resultados observados para 

algumas das outras variãveis avaliadas no presente trabalho. 

As avaliações dos diâmetros das plantas também apresentaram 

uma variabilidade muito grande, não sendo portanto, analisadas estatisti

camente. 

Pode-se no entanto observar pelas tabelas 14 e 15, as mes

mas tendências observadas para altura das plantas. 

4.2. Experimento II (Solo não esterilizado) 

4.2.1. Peso da matéria seca da parte aérea 

Os resultados desta·variãvel podem ser observad s na Tabela 

16.
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Neste experimento encontraram-se duas espécies predominan

tes de fungos MVA, as quais foram identificadas no Instituto de Botânica 

(SP), como SauteZZospora peZZuaida e GZomus maaroaal:'pum. 

Tais espécies parecem ser eficientes para citros, uma vez 

que não houve diferenças significativas entre os tratamentos inoculados com 

G. Zeptotichum e não inoculados.

Também nao se observaram diferenças significativas entre 

as doses de P solúvel com exceção da dose O em relação às demais, no tra

tamento nao inoculado. 

Resultados semelhantes foram obtidos por outros autores com 

citros, (WEIR et alii, 1978; NEMEC e PATTERSON, 1979) e com outras cultu

ras (CRUSH, 1974; MOSSE, 1977; CARDOSO, 1986). 

No entanto POWELL (1977) obteve bons resultados, mesmo em 

sol.o não esterilizado, atribuindo-os a maior eficiincia dos fungos intro

duzidos em relação aos nativos. 

No presente experimento entretanto, os fungos nativos pare

ceram ser tão eficientes quanto o introduzido, o qual jã havia sido ante-

riormente selecionado como eficiente para citros, por CARDOSO 

( 1986). 

et aZii 

Esses autores testaram o efeito da espécie GZomus 

maaroaarpum, a qual não se mostrou eficiente em relação ã G.Zeptotiahum. 

No presente, a mistura das 2 espécies encontradas em solo 

natural foi aparentemente tão eficiente quanto a G. Zeptotichum. 



49 

Ressalta-se porem 3 que neste experimento não foi utilizado 

o mesmo solo do experimento de CARDOSO et alii (1986), o que pode alterar

totalmente os resultados quanto a eficiência dos fungos MVA (MOSSE, 1972; 

ANTUNES e CARDOSO, 1983; ANTUNES, dados em publicação). 

Resta portanto a necessidade de pesquisas futuras a fim de 

se estudar qual das duas espécies encontradas e a mais eficiente, ou ainda, 

se a mistura das duas é que realmente promove o efeito observado. 

4.2.2. Porcentagem de colonização 

Não foram observadas diferenças significativas entre os tr� 

tamentos com e sem inoculação, uma vez que tanto as eipécies nativas como 

a introduzida apresentaram altas taxas de colonização (Tabela 17). 

Pode-se também observar que as altas doses de P solúvel nao 

reduziram a porcentagem de colonização, como ocorreu no experimento I, mos 

trando que os endÕfitos nativos não foram inibidos por tais doses de P. 

4,2.3. Absorção de P e K 

Em geral não se observaram diferenças significativas entre 

doses de P, tanto com como sem inoculação, no teor de P, provavelmente de

vido aos efeitos de diluição (Tabela 18). 

Também não se observaram diferenças entre os tratamentos 

com e sem inoculação, tanto quando se utilizou fosfato solúvel como fosfa

to de rocha, uma vez que os fungos nativos são aparentemente tão eficien

tes quanto o introduzido. 
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Quanto ã quantidade de P nas folhas (Tabela 19), observou

se uma tendência de aumento, com o aumento da dose P. 

Comparando�se os tratamentos com e sem inoculação não se e.!!. 

centraram diferenças significativas na quantidade de P em nenhuma das fon

tes de P. Isso deve ter ocorrido provavelmente devido ã eficiência dos 

endÕfitos nativos. 

Em relação ao teor e quantidade de K, também não foram ob

servadas diferenças significativas,. provavelmente pelas mesmas razões atri 

buidas ãs avaliações .de P (Tabelas 20 e 21). 

4.2.4. Número de esporos no solo rizosfêrico 

Tal avaliação não foi analisada estatisticamente devido a 

grande variabilidade e ãs diferentes espécies existentes (Tabela 22). 

Como jâ esclarecido anteriormente, encontraram-se duas es

pécies nativas predominantes, identificadas como SauteZZospora peZZuaida e 

GZomus maaroaarpum. 

Praticamente não foram encontrados esporos do fungo intro

duzido, o que provavelmente indique maior agressividade dos endõfitos na

tivos em relação a este, o qual não deve ter colonizado as plantas e, 

assim. não esporulado. 

4.2.5. Altura e diâmetro das plantas 

Da mesma forma que no experimento I, devido ã gran,de varia

bilidade destas duas variãveis, não foram realizadas as anãlises estatísticas. 
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Os dados podem,porêm,ser observados nas Tabelas 23, 24, 25, 26 e 27 

tura) e 28 e 29  (diâmetro das plantas a 10cm do solo). 

( al-

Aparentemente não houve diferenças entre os tratamentos 

inoculadas e não inoculadas, para ambas as vari ãvei s. Observou-se, porém, 

uma provãvel resposta a doses e fontes de P, sendo que as plantas com fos

fato de rocha apresentaram menor altura e diâmetro comparadas as plantas 

com fosfato solúvel. 

Tabela 2. Peso da matéria seca da parte aerea das plantas, em g, em solo 

esterilizado com adição de doses crescentes de fosfato solúvel 

(supertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de Minas). (Medias de 

4 repetições) 

Doses de p
Fosfato solúvel 

(ppm) 
I NI 

o 6,81fg 1 , 18h 

50 _ 15 ,28abcd 9,00efg 

100 19,06abc 19,96ab 

200 14,SObcde 22,65a 

C.V. 24,77%

Nota: I - inoculado com G. Leptotiahwn 

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I NI 

6,30g 1 ,63h 

11 ,60def l ,23h

9,90defg 1 ,98h 

12,58cde 1 ,97h 

Médias seguidas das mesmas letras nao diferem entre si pelo teste 

de Tukey ( 5%) . 
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Tabela 3. Porcentagem de colonização das raízes das plantas em solo este

rilizado, com adição de doses crescentes de fosfato solüvel (S� 

pertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de Minas}. (Mêdias de 4 

repetições) 

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

C.V. 22,71% 

Fosfato sol uvel 

I 

73,90a 

56,75ab 

45,?0ab 

22,72b 

NI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Nota: I - inoculado com G. leptotichum

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I 

70,94a 

54,29a 

67,91a 

66,79a 

NI 

O ,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Mêdias seguidas das mesmas letras nao diferem entre si pelo teste 

de Tukey ( 5%). 
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Jabela 4. Efeito da associação MVA no teor de P na parte aérea.das plan=

tas, em solo esterilizado,com adição de doses crescentes de fos 

fato solüvel (Supertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de Minas) 

(Medias de 4 repetições) 

Doses de p 
Fosfato solüvel 

(ppm) I NI

o 0,08315def 0,04080fg 

50 0,16448abc 0,14450bcd 

100 0,21490ab 0,1743abc 

200 0,24110a 0,1777ab 

C.V. 22,25%

Nota: I - inoculado com G. ieptotichum

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I NI

0,10330cde 0,02680g 

0,14090bcd 0,03270g 

0,14110bcd 0,04530efg 

0,16490abc 0,04050fg 

Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste 

de Tukey (5%). 
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Tabela 5. Efeito da associação MVA na quan_tidade de P na parte aérea das 

plantas, (em mg), em solo esterilizado, com adição de doses 

crescentes de fosfato solúvel ÇSupertriplo) ou fosfato de rocha 

(Patos de Minas). (Mêdias de 4 repetições) 

Doses de p 
Fosfato solüvel 

(ppm) 
I NI 

o l ,649d 0,044e 

50 8,202ab 5,809bc 

100 12,555a 10,545a 

200 10 ,793a 12,736a 

c.v. 30,75%

Nota: I - inoculado com G. Zeptotiohwn

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I NI 

1,327d 0,017e 

4,935bc 0,026e 

4,597c 0,048e 

5,689bc 0,046e 

Mêdias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo testes 

de Tukey (5%). 
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Tabela 6. Efeito de associação MVA no teor de K na parte aerea das plan

tas, em solo esterilizado, com adição de doses crescentes de 

fosfato solúvel (Supertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de Mi

nas). (Mêdias de 4 repetições) 

Doses de p 
Fosfato solúvel 

(ppm) I NI 

o 2,972a 1 ,275e 

50 2,l00abcde 1 ,680bcde 

100 l ,57lcde 1 ,632bcde 

200 2,258abcd 1 ,443de 

C.V. 19,09% 

Nota: I - inoculado com G. leptotiahum

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I NI 

2,569ab l ,870abcde

2,023abcde 1 ,874abcde 

2,818a 2,222abcd 

2,303abcd 2,49labc 

Mêdias seguidas das mesmas letras nao diferem entre si pelo teste 

de Tukey (5%) 
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Tabela 7. Efeito da associação MVA na quantidade de K na parte aerea das 

plantas, (em mg), em solo esterilizado, com adição de doses 

crescentes de fosfato solúvel (Supertriplo) ou fosfato de rocha 

(Patos de Minas). (Médias de 4 repetições) 

Doses de p 
Fosfato solúvel 

(ppm) 
I NI 

o 43,883bc 1,279d 

50 105,980a 62,962abc 

100 92,008a 92 ,226a 

200 100,613a 102,411a 

C.V. 33 ,59%

Nota: I - inoculado com G. Zep�otiahum

. NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I NI 

33,099c 1 ,656d 

73, 172abc 1 ,449d 

87,355a 2,158d 

71 ,408ab 1,656d 

Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo.teste 

de Tukey (5%) 
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Tabela 8. Numero de esporos por 50ml de solo rizosfêrico esterilizado,com 

adição de doses crescentes de fosfato solúvel ( Supertri p 1 o) 

ou fosfato de rocha (Patos de Minas). (Medias de 4 repetições) 

Doses de p
Fosfato solúvel 

(ppm) I NI 

o 705,0ab 0,0 

50 964,Sa 0,0 

100 798,Sab 0,0 

200 155,7b 0,0 

c.v. 27,43% 

Nota: I - inoculado com G. leptotichum

NI - não jnoculado 

Fosfato de rocha 

I NI 

82,65ab 0,0 

1117,7a 0,0 

778 ,Oa 0,0 

724,7a 0,0 

Medias seguidas das mesmas letras nao diferem entre si pelo teste 

de.Tukey (5%) 
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Tabela 9. Altura das plantas em cm, 1 mês e meio após a inoculação, em 

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

solo esterilizado, com adição de doses crescentes de fosfato 

soiüvel (Supertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de Minas). (M! 

dias de 4 repetições) 

Fosfato solúvel 

I 

8,00 

13,13 

14,75 

12 ,38 

NI 

6,75 

7,63 

1 O ,25 

9,88 

Fosfato de rocha 

I 

9,00 

8,63 

8,13 

8,38 

NI 

4,75 

5,50 

5,38 

6,38 

Nota: I - inoculado com G. lep�otichum 

NI - não inoculado 
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Tabela 10. Altura das plantas em cm, 2 meses e meio apos a inoculação, 

em solo esterilizado com adição de doses crescentes de fosfato 

solúvel (Supertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de Minas). 

(Medias de 4 repetições) 

Doses de p
Fosfato sol üvel 

(ppm) I NI 

o 10,62 7,37 

50 21 ,75 10,75 

100 24,87 19,75 

200 20,00 19,37 

Nota: I - inoculado com G. Zeptotichum

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I NI 

10,25 5,75 

13,75 5,75 

10, 12 5,62 

12,75 7,00 
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Tabela 11. Altura das plantas em cm, 3 meses e meio apos a inoculação, 

em solo esterilizado com adição de fosfato solúvel (Supertri

plo) ou fosfato de rocha (Patos de Minas). (Medias de 4 repe

tições) 

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

Fosfato solüvel 

I 

33,63 

61 ,50 

60,88 

52,00 

NI 

8,40 

31 ,38 

50,87 

60,37 

Nota: I - inoculado com G. lep�otichwn 

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I 

24,88 

38,88 

21 ,00 

41 ,50 

NI 

11 ,25 

7, 13 

6,75 

8,50 
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Tabela 12. Altura das plantas em cm, 4 meses e meio apos a inoculação, 

em solo esterilizado, com adição de fosfato soHivel (Supertri

plo) ou fosfato de rocha (Patos de Minas). (Medias de 4 repe

tições) 

Doses de p
Fosfato soluvel 

( ppm) I NI 

o 39,25 9,00 

50 62,75 41,75 

100 69,75 54, 13 

200 58,37 67,63 

Nota: I - inoculado com G. Zeptotiahum

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I NI 

32, 13 6,00 

44,00 6,75 

23,38 6,63 

49,38 8,25 
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Tabela 13. Altura das plantas em cm, 5 meses e meio apôs a inoculação, em 

solo esterilizado com adição de doses crescentes de fosfato so 

1üve1 (Supertrip1o) ou fosfato de rocha (Patos de Minas). (Mé

dias de 4 repetições) 

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

Fosfato sol üvel 

I 

44,50 

69,75 

75,75 

59,00 

NI 

9,50 

34,75 

57,00 

71 ,00 

Nota: I - inoculado com G. Zeptotichwn

NI - não in�culado 

Fosfato de rocha 

I 

32,50 

45,00 

24,25 

49,50 

NI 

6,00 

6,75 

7,00 

8,88 
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Tabela 14. Diâmetro do caule das plantas, ·em mm, a 10cm do solo, aos 4 

meses e meio apos a inoculação, em solo esterilizado, com adi

ção de doses crescentes de fosfato solúvel (Supertriplo) ou 

fosfato de rocha (Patos de Minas). (Medias de 4 repetições) 

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

Fosfato solúvel 

I 

3,78 

5,63 

6,00 

5,05 

NI 

3,95 

5,58 

6,08 

Nota: I - inoculado com G. leptotichum 

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I 

3,48 

4,40 

3,70 

4,45 

NI 

3,20 

2,00 

- Tratamentos com repetições que nao apresentavam 10cm de altura, 

ou com diâmetro do caule extremamente reduzido.
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Tabela 15. Diâmetro do caule das plantas ,.em mm , a 10cm do solo, aos 5 

meses e meio apos a inoculação, em solo esterilizado, com adi

ção de doses crescentes de fosfato solúvel (Supertriplo) e fos 

fato de rocha (Patos de Minas). (Medias de 4 repetições) 

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

Fosfato solúvel 

I 

5,00 

7,40 

7,85 

6,60 

NI 

6, l O 

6,70 

7,50 

Nota: I - inoculado com G. leptotichum 

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I 

5,05 

6 ,35 

4,50 

6,45 

NI 

4,40 

2,00 

- Tratamentos com repetições que nao apresentavam 10cm de altura, 

ou com diâmetro do caule extremamente reduzido.
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Tabela 16. Peso da matéria seca da parte aêrea das plantas, em g, em solo 

não esterilizado, com adição de fosfato solúvel (Supertriplo) 

ou fosfato de rocha (Patos de Minas). (Médias de 4 repetições) 

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

C.V. 20,71%

Fosfato solúvel 

I 

5,48f 

12,55abcd 

16,54ab 

16,55a 

NI 

6,38ef 

14,05abc 

15 ,30ab 

l5,33ab 

Nota: I - inoculado com G. leptotichum

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I 

6, lOef 

.10 ,25abcde 

5,95ef 

10,20bcdef 

NI 

7,03ef 

8,38cdef 

8,08def 

9,98bcdef 

Mêdias seguidas das mesmas letras nao diferem entre si pelo teste 

de Tukey (5%) 
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Tabela 17. Porcentagem de colonização �as raizes das plantas em solo nao 

esterilizado, com adição de doses crescentes de fosfato solú

vel (Supertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de Minas). (Mé

dias de 4 repetições) 

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

c.v. 10,69%

Fosfato solúvel 

I 

92,37a 

84,29a 

78,52a 

88,29a 

NI 

93,67a 

78,48a 

80,03a 

73,28a 

Nota: I - inoculado com G. leptotiahum

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I 

93,58a 

94,03a 

96 ,?la 

96,86a 

NI 

93,75a 

85,06a 

95,0Sa 

94,56a 

Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste 

de Tukey (5%) 



67 

Tabela 18. Efeito da associação MVA no teor de P na parte aérea das plan

tas, em solo não esteriiizado, com adição de doses crescentes 

de fosfato solúvel (Slipertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de 

Minas). (Médias de 4 repetições) 

Doses de p 
Fosfato solúvel 

(ppm) I NI 

o O, l 722bcd 0,1287d 

50 0,176lbcd 0,1702bcd 

100 0,2192abcd 0,2426abc 

200 0,2920ab 0,3097a 

c.v. 22,96%

Nota: I - inoculado com G. leptotichum

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I NI 

0,1212d 0,1249d 

0,1307d O,l619cd 

0,2059abcd 0,1688bcd 

0,2168abcd 0,1964abcd 

Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste 

de Tukey (5%) 
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Tabela 19. Efeito da associação MVA na quantidade de P na parte aérea das 

plantas, (em mg), em solo não esterilizado, com adição de do

ses crescentes de fosfato solúvel (Supertriplo) ou fosfato de 

rocha (Patos de Minas). (Medias de 4 repetições) 

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

C.V. 29,03%

Fosfato solúvel 

I 

3,480de 

8,416abc. 

11 ,038ab 

12,751a 

NI 

2,286e 

7,524abc 

12, 778a 

9,447ab 

Nota: I - inoculado com G. leptotiahum

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I 

2, ll 5e 

4,299cde 

1 , 793e 

7,662abc 

NI 

2,43le 

4,532cde 

4,464cde 

6,520bcd 

Medias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste 

de Tukey (5%) 
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Tabela 20. Efeito da associação MVA no teor de K na· parte aérea das plan

tas, em solo não esterilizado, com adição de doses crescentes 

de fosfato solúvel (Supertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de 

Minas). (Medias de 4 repetições) 

Doses de p
Fosfato solúvel 

(ppm) I NI 

o 2,32labc 3,059ab 

50 l ,989abc l ,829c

100 l ,811 c l ,836bc

200 l ,938abc 2,237abc 

C.V. 19,46%

Nota: I - i nocu] ado com G. leptotichum

NI - não inoculado 

Medias seguidas das mesmas letras 

de Tukey (5%) 

Fosfato de rocha 

I NI 

2,595abc 2 ,716abc 

2,219abc 2,34labc 

2,404abc 2,360abc 

3, 105a 2,193abc 

• 

não diferem entre si pelo teste 
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Tabela 21. Efeito da associação MVA na quantidade de K na parte airea das 

plantas, (em mg), em solo não esterilizado, com adição de do

ses crescentes de fosfato solúvel (Supertriplo) ou fosfato de 

rocha (Patos de Minas). (Midias de 4 repetições) 

Doses de p 
Fosfato solúvel 

(ppm) 
I NI 

o 49,080bc 53,663bc 

50 92,437ab 81 ,498ab 

100 91 ,076ab 97,515ab 

200 88,758ab 71 ,597ab 

c.v. 32�57%

Nota: I - inoculado com G. leptotichwn

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I NI 

45,938bc 58,048abc 

73,323ab 60,93lab 

20,219c 61, lOOab 

117 ,499a 75,126ab 

Midias seguidas das mesmas letras na.o diferem entre si pelo teste 

de Tukey ( 5%) 
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Tabela 23. Altura das plantas,em cm, 1 mes e meio apos a inoculação em 

solo não esterilizado, com adição de doses crescentes de 

fato solúvel! (Supertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de 

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

nas). (Medias de 4 repetições) 

Fosfato solüvel 

I 

7,62 

10,30 

14,00 

13,75 

NI 

7,45 

9,75 

10,75 

1 O, 13 

Nota: I - inoculado com G. leptotichum

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I 

7,38 

9,13 

8,08 

8,25 

.NI 

8, 13 

8,00 

8, 13 

6,63 

fos-

kA.: 
1•11-
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Tabela 24. Altura das plantas,em cm, 2 meses e meio apõs a inoculação, em 

solo não esterilizado, com adição de doses crescentes de fos-

fato solúvel (Supertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de Mi-

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

nas) . ·( Mêd ias de 4 repetições) 

Fosfata solúvel 

r. 

9,37 

16,62 

23,00 

23,12 

NI 

9,90 

15,75 

17 ,00 

17 ,37 

Nota: I - i nocu 1 ado com G. leptotichwn

NI - nao inoculado 

Fosfato de rocha 

I 

9,00 

12,00 

9,12 

11 ,75 

NI 

9,87 

9,62 

9,75 

9,00 
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Tabela 25. Altura das plantas, em an, 3 meses e meio apos a inoculação, 

em solo não esterilizado, com adição de doses crescentes de 

fosfato solúvel (Supertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de Mi 

nas). (Medias de 4 repetições) 

Dose de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

Fosfato solúvel 

I 

25,75 

48,87 

59,50 

60,50 

NI 

27,75 

50,,87 

49,25 

48,75 

Nota: I - inoculado com G. Zeptotichum 

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I 

24,38 

37 ,63 

23 ,88 

37,75 

. NI 

24,75 

22,63 

26,50 

31 ,50 
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Tabela 26. Altura das plantas,em cm, 4 meses e meio apôs a inoculação , em 

solo não esterilizado , com adição de doses crescentes de fos-

fato solúvel (Supertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de Mi-

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

nas). (Medias de 4 repetições) 

Fosfato solúvel 

I 

29,00 

51 , 12 

64,38 

62,75 

NI 

30,75 

41 ,88 

51 , 75 

56 ,25 

Nota: I - inoculado com G. Zep�otichwn 

NI - não_ inocul_ado 

Fosfato de rocha 

I 

27,63 

41 , 13 

28,00 

40,25 

NI 

27,62 

27,50 

29,88 

35,63 
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Tabela 27. Altura das plantas,em cm, 5 meses e meio apos a inoculação, em 

solo não esterilizado, com adição de doses crescentes de fos

fato solúvel (Supertriplo) ou fosfato de rocha (Patos de Mi= 

nas). (Medias de 4 repetições) 

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

Fosfato sol üvel 

I 

33,75 

77 ,50 

68,50 

63,00 

NI 

37,00 

61 ,25 

52,25 

56,00 

Nota: I - inoculado com G. lep�otiohum 

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I 

27,75 

45,00 

28,75 

44,50 

NI 

34,25 

35,25 

32,00 

41 ,26 
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Tabela 28. Diâmetro do caule das plàntas,.em mm,a 10cm do solo, aos 4 me

ses e meio apôs a inoculação em solo não esterilizado, com ad! 

ção de doses crescentes de fosfato solúvel (Supertriplo) ou 

fosfato de rocha (Patos de Minas). (Mêdias de 4 repetições) 

Doses de p
Fosfato sol uve 1 

(ppm) I NI 

o 3, 10 3,60 

50 4,73 5,28 

100 5, 10 5,43 

200 5,35 4,90 

Nota: I - inoculado com G. Zeptotichum

NI - não inoculado 

Fosfato de rocha 

I NI 

2,95 3,20 

4,03 3,20 

2,93 3,53 

3,90 3,68 
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Tabela 29. Diâmetro do caule das plantas, em mm, a 10cm do solo, aos 5 

meses e meio apôs a inoculação, em solo não esterilizado, com 

adição de doses crescentes de fosfato solúvel (Supertriplo) ou 

fosfato de rocha (Patos de Minas). (Médias de 4 repetições) 

Doses de P 
(ppm) 

o 

50 

100 

200 

Fosfato solüvel 

I 

4,60 

6,25 

6,78 

7, 1 O 

NI 

4,68 

6,68 

7, 10 

6,58 

Nota: I - inoculado com G. leptotiahwn 

NI - nãojnoculado 

Fosfato de rocha 

I 

4, 18 

5,68 

4,55 

5,30 

NI 

4,13 

5,35 

4,53 

5,28 
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5. CONCLUSÕES

Analisando-se os resultados dos presentes experimentos, co� 

clue-se que em substrato esterilizado e com baixas doses de fÕsforo solú

vel, a introdução de GZomus Zeptotiahwn ê de extrema importância para o d! 

senvolvimento de limão Cravo. Com isso ê possivel obter-se uma boa redu-

ção no tempo que antecede a enxertia, alem da economia de 

fosfatados. 

fertilizantes 

A utilização de fosfatos de rocha de baixo custo, mostrou

se eficiente, desde que associada ã micorriza. 

Tanto a porcentagem de colonização radicular como o numero 

de esporos de G. Zeptotiahwn, diminu,ram a medida que se aumentou a dose 

de fosfato solúvel, havendo maior eficiência do endÕfito em baixos níveis 

de P. 

Em sol o esterilizado, a inoculação com G. Ziptotiahum nao 

alterou a produção de matéria seca, porcentagem de colonização e o teor e 

quantidade de P e K nas folhas. Isto indica que os endÕfitos nativos 

(SauteZZospora peZZuaida e GZomus maaroaarpum) são tão eficientes quanto 
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o introduzido, nao sendo ainda, inibidos pelas altas doses de fosfato so

lúvel� 

Ademais, a não persistência do fungo MVA introduzido, em 

tal substrato, mostra uma maior agressividade dos fungos MVA nativos. 

Desta forma, num programa de inoculação com fungos MVA pa

ra produção de limão Cravo, em solo não esterilizado, é imprescindível um 

levantamento prévio dos endÕfitos nativos, uma vez que na presença 

pellucida e G. macrocarpum, torna-se dispensãvel a inoculação com 

leptotichum. 

de s.

G.
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