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Cordia trichotoma é uma espécie arbórea de rápido crescimento inicial, ocorrendo
 em áreas tropicais e subtropicais do Brasil, Argentina e Paraguai. Sua madeira é
 utilizada na produção de móveis, suas sementes possuem viabilidade curta e os
 estudos sobre a produção de mudas da espécie são escassos. Sendo assim,
 objetivou-se avaliar em diferentes substratos, a emergência das plântulas e o
 desenvolvimento das mudas advindas de sementes com dois diâmetros
 diferentes. As sementes foram divididas em duas classes de diâmetro (maior e
 menor que 4 mm) e distribuídas em  bandejas contendo substrato comercial,
 areia, areia+terra (1:1) e  terra+areia+esterco(1:1:1). Foram avaliadas a
 porcentagem e velocidade de emergência de plântulas e determinados, ao final
 do período experimental, o comprimento das plântulas, raiz e caule e a massa
 seca da raiz, caule e folhas. A emergência teve início 10 dias após semeadura e
 estendeu até o 28° dia. Neste período observou-se que as maiores porcentagens
 de emergência ocorreram quando foram utilizadas sementes com maior diâmetro
 semeadas em substrato comercial. A velocidade de emergência foi maior nas
 duas classes de diâmetros de sementes cultivadas no substrato comercial e na
 terra+areia+esterco (1:1:1). O comprimento final das plântulas (medido da
 inserção do último par de folhas até o ápice da raiz) foi de 13,3±4,4 cm com
 vantagem para as plântulas provenientes de sementes com diâmetro maior que 4
 mm e cultivadas em terra+areia+esterco (1:1:1). A massa seca da raiz superou as
 frações folha e caule em todos os substratos e classes de diâmetro, mostrando
 um investimento maior em desenvolvimento radicular. Pode-se concluir que o
 diâmetro das sementes influenciou a emergência das plântulas e o
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 desenvolvimento das mudas de C. trichotoma, e os substratos comercial e
 terra+areia+esterco (1:1:1)  mostraram-se os mais adequados para o cultivo
 desta espécie.
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