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RESUMO

CONDIÇÕES DE AMBIENTE E SUBSTRATOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE
 Erythrina velutina Willd. (FABACEAE) EM MOSSORÓ-RN, BRASIL ([1])

 

Laercio Wanderley dos SANTOS ([2])

Maria de Fátima Barbosa COELHO ([3])

 

Erythrina velutina Willd. (Fabaceae) é popularmente conhecida como mulungu. A
 casca é utilizada, principalmente no nordeste brasileiro, pelas propriedades
 sudorífica, calmante, emoliente, peitoral, anestésica local e outras. O objetivo
 deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes substratos e ambientes na produção
 de mudas de E. velutina. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente
 casualizado em esquema fatorial 5 x 2 (cinco substratos e dois ambientes) com
 quatro repetições de 10 plantas na parcela. Os substratos foram arisco, arisco +
 esterco bovino 2:1 v/v, arisco + esterco bovino 3:1 v/v, areia + esterco bovino 2:1
 v/v e areia + esterco bovino 3:1 v/v e os ambientes foram a pleno sol e com 50%
 de sombreamento. As características avaliadas foram: diâmetro do coleto, altura,
 biomassa das raízes, da parte aérea e área foliar. Não houve diferença
 significativa para o diâmetro entre os diferentes substratos. Os substratos que
 continham esterco bovino favoreceram o desenvolvimento em altura e biomassa.
 O ambiente a pleno sol favoreceu o diâmetro e a biomassa das raízes enquanto a
 altura foi favorecida pelo sombreado. Mudas de E. velutina podem ser produzidas
 a pleno sol em substratos que contenham matéria orgânica.
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