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SUMMARY
The objective of the present work was to study the effects of Rhizobium spp
inoculation and the addition of manure or vermiculite on the nursery growth of 45, 75 and
150 days old Erythrina falcata seedlings.
During whole nursery growth, the seedlings of the manure addition treatments
showed higher dry weight and total nitrogen than those of vermiculite addition and control
treatments. The vermiculite addition treatments did not statistically differ from the control
for dry weight and total nitrogen, but increased shoot and root systems dry weight
unti175th day. Large difference among treatments occurred after the 75th day evaluation,
when the treatments with manure and inoculation contributed for a better growth of the
seedlings.
1. INTRODUÇÃO
O problema da adubação em solos de campo para povoamentos florestais tem
merecido a atenção de diversos pesquisadores, face principalmente às enormes áreas que
eles ocupam e pelo longo ciclo destas plantas, afetadas ainda pelos problemas de origem
econômica refletidos nos altos preços dos fertilizantes.
Em algumas partes do trópico, o gênero Erythrina é usado em plantações para
sombreamento e suporte, especialmente em caso de videiras e pimenteiras (NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES, 1979). Muitas espécies de Erythrina possuem grande valor
como prática para manejo de áreas e manutenção da fauna silvestre.
É sabido que o nitrogênio é um dos nutrientes essenciais e de maior demanda pelas
plantas e sua aplicação se torna onerosa quando se trata de grandes áreas, quando seu
retorno é longo e gradual, tornando quase inviável sua utilização.
O efeito benéfico da fixação simbiótica do nitrogênio em leguminosas é fato
conhecido (VINCENT, 1974), tendo diversos autores como CASTRO, 1979; NAKAJIMA;
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TSUJITA & NAKA, 1976 e BOND, 1976, observado em condições de viveiro e casa de
vegetação alta nodulação e fixação de nitrogênio em diversas leguminosas florestais.
Sabe-se que os efeitos benéficos da matéria orgânica (fornecimento de nutrientes,
redução da toxidez de micronutrientes, efeitos físicos no solo e ativação da microflora)
proporcionam às plantas grandes aumentos na produção (MALAVOLTA, 1972). Sua
grande vantagem é a lenta liberação dos nutrientes, aumentando o seu período de utilização
pelas plantas.
A vermiculita, devido às suas propriedades de retenção de água, age sobre a água do
solo, melhorando a disponibilidade da mesma em caso de uma pequena estiagem.
O objetivo do presente trabalho foi estudar os efeitos da inoculação e adição de
matéria orgânica e vermiculita no desenvolvimento de seedlings de Erythrina jalcata com
Rhizobium spp, durante a sua permanência em viveiro.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Neste experimento acompanhou-se, em três épocas (45, 75 e 150 dias após o
plantio), O desenvolvimento da Erythrina jalcata, período correspondente à máxima
permanência da planta em viveiro.
O trabalho foi realizado em recipientes plásticos de 1,5 kg de solo TERRA ROXA
ESTRUTURADA (TRE) semi-argiloso, proveniente de sub-solo, pH 5,8; que não recebeu
adubação, sendo este o solo normalmente utilizado para sementeira.
Com delineamento experimental de blocos ao acaso com 40 repetições por
tratamento e por épocas, foram os seguintes tratamentos:
1. Solo + Matéria Orgânica Inoculado
2. Solo + Vermiculita Inoculado
3. Solo Testemunha Inoculado
4. Solo + Matéria Orgânica
5. Solo + Vermiculita
6. Solo Testemunha.
Em cada colheita foram usados 10 seedlings por tratamento. As raízes foram
separadas da parte aérea sem lavar, e a atividade da nitrogenase (enzima que reduz o N2
comum a todos os microrganismos fixadores de N) foi avaliada, incubando-se a amostra de
nódulos + raízes em vidros hermeticamente fechados, com 10% de acetileno (C2H2).
O etileno (C2H4) liberado pela ação da enzima foi determinado em cromatógrafo de
gás Beckman GC-65 (KOCK & EV ANS, 1966; HARDY et alii, 1968). Dados de peso e
número de nódulos além do peso da parte aérea das plantas por seedling foram incluídos. O
teor de nitrogênio total da parte aérea das plantas foi analisado, usando-se o método
«Technicon Industrial Method No. 218-72A» modificado segundo nossas condições, com
solução digestora (F ARKINSON & ALLEW, 1975) assim constituída: LiSO4.H2O - 14g,
se em pó - 0,42g, H2O2 (30 vol.) - 350 ml e H2SO4 conc. 420 ml. A amostra nesta solução
digerida foi determinada em auto-analisador Technicon.
O Rhizobium usado como inoculante foi anteriormente isolado e purificado a partir
de nódulos selecionados de plantas da mesma espécie, sendo posteriormente semeado em
meio de cultura líquido.
As sementes cedidas pela Seção de Sementes do Depto. de Silvicultura da ESALQ
foram assim tratadas e esterilizadas: deixou-se durante 5 min. em álcool 99° GL., lavou-se
em seguida com água de torneira e esterilizou-se durante 5 min. em HgCl2 - 0,2%

acidificado, e lavadas a seguir em água estéril de torneira. O revestimento das sementes foi
feito envolvendo-as com uma mistura do inoculante líquido mais goma arábica na
proporção de 2 : 1. Após o tratamento, as sementes foram postas em excesso de CaCO3,
sendo então envolvidas por uma camada delgada deste composto.
Nos tratamentos com vermiculita e matéria orgânica, foram misturados ao solo
esterco de curral curtido na proporção de 1 : 1 e da mesma forma procedeu-se para a
vermiculita «Minebra» do tipo Vermifloc n.o 4.
Em cada recipiente foram semeadas cinco sementes. Posteriormente foram
desbastadas e deixadas duas plantas por recipiente.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando os dados obtidos com os diferentes tratamentos - matéria-orgânica,
vermiculita e inoculação (Tabela 1 e Figura 1), observa-se que a matéria orgânica
adicionada proporcionou significativamente as melhores condições para o crescimento das
plantas. O efeito da matéria orgânica persistiu por todo o período de desenvolvimento da
planta (até 150 dias após o plantio). O mesmo não aconteceu com a vermiculita que, apesar
de ter beneficiado o crescimento das plantas (pesos da parte aérea e raiz), a sua contribuição
no N-total da planta foi menor que aquela obtida com a adição de matéria orgânica, sendo
maior essa diferença à medida que se prolonga a permanência das plantas nestes substratos
(Figuras 2 e 3). Decorridos 75 dias após o plantio, os efeitos dos tratamentos foram ainda
poucos significativos para o aumento do peso e N-total das plantas (Tabelas 1 e 2), o que
indica que, para períodos de viveiro de curta permanência (até 2-3 meses), a utilização
somente de terra de sub-solo é suficiente para a espécie de Erythrina usada. Após esse
período, já se pode observar que plantas crescidas em solo comum começaram a apresentar
deficiência em N, conforme se pode observar na figura 3, enquanto que plantas crescidas
em solo com matéria orgânica apresentaram maior desenvolvimento que as demais. Em
solo com vermiculita não ocorreu nenhum aumento no teor de nitrogênio da planta a partir
dos 75 dias de idade, apesar do pequeno acréscimo de peso. Neste caso, manifestar-se-ía
deficiência de nitrogênio nas plantas. Em casos de necessidade de maior permanência nos
viveiros, recomenda-se a adição de substratos mais ricos em matéria orgânica e, em
segundo caso, o uso de vermiculita.
O efeito da inoculação com Rhizobium spp isolado da própria espécie não foi
significativo para o aumento do peso e N-total das plantas. Somente em períodos mais
longos (150 dias) foi observado maior efeito da inoculação, apresentando as plantas
inoculadas nódulos de maior tamanho, determinado pelo peso médio do mesmo
(peso/número de nódulos), em tratamentos inoculados e não inoculados (Figura 4). Embora
não fosse observada diferença significativa, nota-se que os tratamentos inoculados
apresentaram maior peso de plantas que os não inoculados (150 dias após o plantio) e no
tratamento com vermiculita a inoculação aumentou o peso e N da planta (75 dias após o
plantio). Dois fatores podem estar influenciando os resultados de inoculação:
1. As estirpes naturais de Rhizobium spp, além de popularem abundantemente o solo,
podem ser altamente competitivas, dominando a bactéria usada como inóculo. Neste caso,
os dados comprovam pela pequena diferença na nodulação inicial das plantas inoculadas
em relação às não inoculadas. Apesar disso, a estirpe inoculada apresentou maior eficiência
na planta, principalmente aos 75 dias, quando ocorreu a máxima atividade dos nódulos
(Figura 5).

TABELA 1. Peso seco e N-total da parte aérea e peso da raiz de plantas de Erythrina
falcata desenvolvidas em viveiro até 150 dias (médias de 10 repetições).
TABLE 1. Dry weight and total Nitrogen of shoot and roots systems of nursery grown
Erythrina falcata plants until 150 days age (mean of 10 samples).
Tratamento
Treatment

M.O. + Iinoculado
Manure + Innoculation
Vermiculita + Inoculado
Vermiculite + Innoculation
Controle + Inoculado
Control + Innoculation
Matéria Orgânica
Manure
Vermiculita
Vermiculite
Controle
Control

45 dias
45 days
0.242

Peso de Matéria Seca (g/planta)
Dry weight (g/planta)
Parte aérea
Raiz
Shoot system
Root system
75 dias
150 dias
75 dias
150 dias Média 45 dias
75 days 150 days mean
45 days
75 days 150 days
0.282
1.116
0.547a
0.120
0.130
0.501

0.244

0.414

0.460

0.373b

0.137

0.114

0.329

0.257

0.250

0.257

0.255b

0.155

0.131

0.268

0.245

0.415

0.865

0.509a

0.142

0.120

0.412

0.206

0.268

0.379

0.284b

0.120

0.181

0.225

0.241

0.251

0.267

0.353b

0.148

0.169

0.232

0.314b

0.557a

-

0.137b

0.141b

0.328a

Média
0.240b
Mean
(1) dados transformados em log x + 1
data transformed into log x + 1
Dms (Tukey 1%)
Tratamento (T)
Treatment (T)
Época (E)
Period (E)
TxE
C.V. (%)

Média
mean
0.250a
0.193a
b
0.185a
b
0.225a
b
0.176b

Nitrogênio Total1 (mg/planta)
Total Nitrogen (mg/planta)
Parte aérea
Shoot system
45 dias
75 dias
150 dias Média
45 days
75 days 150 days mean
0.785
0.873
1.490
1.049a
0.776

1.062

0.995

0.828

0.791

0.672

0.744

1.133

1.365

0.944a
b
0.764b
c
1.081a

0.728

0.881

1.001

0.870b

0.183a
b

0.755

0.797

0.736

0.762b

-

0.769c

0.923b

1.043a

-

0.170

0.071

0.154

0.130

0.043

0.093

0.294
51.6

0.123
39.7

0.314
19.0

FIGURA 1. Efeito da adição de matéria orgânica (---) e vermiculita (
) comparando à
testemunha (-.-.- ), no desenvolvimento da Erythrina falcata. Cada ponto representa
a média de 10 dados.
FIGURE 1. Effects of the addition of manure (---) and vermiculite (
) compared to the
control (-.-.-) in the development of Erythrina falcata. Each point represents the
mean of 10 samples.
2. A estirpe inoculada, apesar de não ser competitiva, apresentou indicações de ser altamente
eficiente, pois a maior atividade da nitrogenase (redução de C2H2) foi encontrada em plantas
inoculadas (Figura 5). No entanto, a fixação do N obtido através da inoculação não foi
suficiente para aumentos significativos de N-total na planta (Tabela 1).
A adição de matéria orgânica estimulou significativamente a microflora, sendo
responsável por aumentos na ordem de 300 a 400% no peso de nódulos, respectivamente em
relação à vermiculita e solo normal na última amostragem. Considera-se que o N adicionado
como matéria orgânica também favoreceu o desenvolvimento das plantas.

TABELA 2. Média geral da nodulação em Erythrina falcata (peso, número e atividade dos
nódulos) durante o seu desenvolvimento em viveiro. Média de três épocas
totalizando 30 dados.
TABLE 2. Mean of nodulation in Erythrina falcata (weight, number and activity of
nodules) during its nursery development. Mean of three periods of evaluation
making a total of 30 samples).
Tratamento
Treatment
M.O. + Inoculado
Manure + Innoculation
Vermiculita + Inoculado
Verrniculite + Innoculation
Controle + Inoculado
Control + Innoculation
Matéria Orgânica
Manure
Vermiculita
Vermiculite
Controle
Control
Dms (Tukey 1%)
C.V. (%)

Peso
Weight
(mg/planta)
(mg/plant)
26.2a

Número
Number
(n.o planta)
(n.o plant)
69.8a

Atividade (µ
µ moles C2H4/planta/hora)
Activity (µ
µ M C2H4/plant/hour
(transformados log x + 1)
(transformed into log x + 1)
3.113a

18.6ab

36.5b

2.367b

17.6b

26.8b

2.278b

29,6a

73.1a

3.120a

16.5b

26.8b

1.957b

17.0b

24.8b

2.166b

9.03
48.6

16.1
42.4

0.704
31.7

FIGURA 2. Desenvolvimento das raízes em plantas testemunha (-.-.-) que receberam
matéria orgânica (---) ou vermiculita (
).
FIGURE 2. Root development in tbe control plants (-.-.-), in those plants that received
manure (---) and vermiculite (
).

FIGURA 3. Teor de N total (mg/planta) determinado nas plantas. com os diferentes
tratamentos, durante sua permanência no viveiro. Média de 10 dados
transformados em log x + 1.
FIGURE 3. Content of total N (mg/plant) determined in plants of the different treatments,
during its nursery growth. Mean of 10 samples transformed into log x + 1.
O presente trabalho demonstra que as adições de matéria orgânica em solos para
substratos de Erythrina em viveiros favorece o desenvolvimento da planta. propiciando também
maior nodulação.
A inoculação de Rhizobium spp não se mostrou eficiente. São sugeridas pesquisas para a
seleção de novas estirpes mais competitivas e eficientes. previamente ensaiadas.

FIGURA 4. Peso (mg/planta) e número de nódulos determinados em plantas inoculadas
(---) e não inoculadas (
) com Rhizobium sp. em E. falcata.
FIGURE 4. Dry weight (mg/plant) and number of nodules determined in Rhizobium sp
inoculated (---) and non-inoculated E. falcata plants.

FIGURA 5. Atividade da nitrogenase (Redução C2H2)determinada em plantas inoculadas
(---) e não inoculadas (
), aos 45,75 e 150 dias após o plantio. Média de 10 dados.
FIGURE 5. Nitrogenase activity (C2H2 reduction) determined in inoculated (---) and noninoculated Erythrina falcata plants at the 45, 75 and 150 days age. Mean of 10
samples.

FIGURA 6. Aspectos dos nódulos e da infecção do Rhizobium sp. na raiz da Erythrina
falcata.
FIGURE 6. Aspects of Rhizobium sp. nodulation in Erythrina falcata.

FIGURA 7. Aspecto de uma planta Erythrina falcata com o tratamento de adição de
matéria orgânica aos 150 dias de idade.
FIGURE 7. Aspects of a Erythrina falcata plant of the manure addition treatment at 150
days age.
4. RESUMO
Foram estudados o efeito da inoculação com Rhizobium spp, aplicação de vermiculita e
matéria orgânica (esterco curtido) no desenvolvimento de sementeiras da Erythrina falcata, nas
idades de 45, 75 e 150 dias em viveiro.
Houve aumento no peso e nitrogênio total das plantas com adição de matéria orgânica
em todo o desenvolvimento no viveiro. Entretanto, este efeito foi menor quando se adicionou
vermiculita, cuja contribuição, apesar de não estatisticamente diferenciada do tratamento
controle, beneficiou o crescimento das plantas (pesos da parte aérea e raiz) até os 75 dias de
idade.
A máxima diferença entre os tratamentos ocorreu 75 dias após o plantio, quando os
tratamentos matéria orgânica ou inoculação beneficiaram O desenvolvimento das plantas.
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