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RESUMO

PRODUÇÃO DE MUDAS DE Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul.  EM DIFERENTES
 SUBSTRATOS E AMBIENTES, MOSSORÓ-RN, BRASIL ([1]).

 

Laércio Wanderley dos SANTOS([2])

Maria de Fátima Barbosa COELHO([3])

 

 

Caesalpinia ferrea Mart ex Tul. é uma espécie arbórea, de pequeno porte, que
 ocorre na caatinga arbórea e arbustiva da região nordeste do Brasil.  A
 entrecasca do caule e os frutos são usados como adstringente, antidiabético,
 para combater diarréia e sangramento. O extrato hidroalcoólico dos frutos tem
 comprovada ação anti-inflamatória, imunoestimulante, hiperglicemiante e inibitória
 dos tumores. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes substratos e
 ambientes na produção de mudas de C. ferrea. 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, obtendo-se
 análise de variância e teste de médias (tukey a 5%). 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 sementes usadas no experimento foram
 extraídas de frutos de jucá coletados em maio de 2009 em árvores existentes no
 campus da UFERSA e para a quebra da dormência das sementes foi utilizado o
 método de escarificação mecânica com lixa de nº 60 do lado oposto ao hilo. As
 características avaliadas foram o diâmetro do colo, altura, biomassa das raízes,
 da parte aérea e área foliar. Não houve diferença significativa para o diâmetro do
 colo nos diferentes substratos e ambientes. O ambiente sombreado proporcionou
 maior biomassa fresca foliar e maior área foliar. Os substratos que continham
 esterco bovino favoreceram o desenvolvimento de C. ferrea em altura e biomassa
 nos dois ambientes. Mudas de C. ferrea podem ser produzidas em substratos que
 contenham matéria orgânica.
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