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Seção: Botânica Econômica

EFICIÊNCIA DE INOCULANTE MICORRÍZICO EM Passiflora setacea DC. (Passifloraceae) 
CULTIVADO EM NEOSSOLO QUARTZARÊNICO SUPLEMENTADO COM SUPERFOSFATO 
SIMPLES.
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Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) associam-se a maioria das espécies vegetais, aumentando 
a absorção de nutrientes e água. Dentre as culturas vegetais que podem ser beneficiadas, destaca-se 
o maracujazeiro que apresenta espécies nativas no semiárido, como P. setacea, que por apresentarem 
tolerância a pragas podem potencialmente ser utilizadas em programas de melhoramento. Objetivou-se 
neste trabalho avaliar a eficiência de inoculantes micorrízicos em plantas de P. setacea cultivadas em 
neossolo quartzarênico com diferentes doses de adubação fosfatada. O experimento foi realizado em casa 
de vegetação em DIC em arranjo fatorial 4x4, sendo quatro doses de adubação fosfatada [natural (PO), 
adição de 201,72 mg/L (P1); 456,16 mg/L (P2) e 965,05 mg/L (P3)], quatro tratamentos de inoculação (não 
inoculado; inoculado com Gigaspora albida, Claroideoglomus etunicatum ou Scutellospora heterogama), em 
4 repetições. Após 90 dias, constatou-se que a adubação fosfatada e a inoculação com FMA influenciaram 
o crescimento de P. setacea independentemente, não sendo observado efeito de interação entre os fatores 
(FMA e adubação P). Plantas de P. setacea apresentaram maior altura, biomassa fresca radicular, biomassa 
fresca e seca da parte aérea quando inoculadas com o isolado S. heterogama, no entanto apresentaram 
baixo número de glomerosporos, sem diferir do controle. O aumento nas doses de adubação fosfatada 
resultou em incremento linear nas variáveis de crescimento, não sendo obtida a dose máxima de resposta 
à adubação fosfatada. Por outro lado, a adição de P, a partir de P2, reduziu o número de glomerosporos e a 
colonização micorrízica, indicando a importância de equilibrar a dose de adubo fosfatado a ser aplicado para 
obtenção da máxima eficiência de FMA. Conclui-se que a inoculação com FMA promove o desenvolvimento 
das plantas de P. setacea, sendo a inoculação com S. heterogama mais favorável ao desenvolvimento dessa 
fruteira em neossolo quartzarênico.
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