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Palavras-chave: Erva-Mate, Acalouspora, Rhizophagus. 
 

Pertencente à família das Aquifoliaceae, a erva-mate é uma espécie florestal nativa do sul da 

América do Sul, e um dos limites para melhorar a produtividade e a qualidade da produção é a 

dificuldade de obtenção de mudas de qualidade.  Atualmente, a erva-mate constitui-se como uma 

das principais fontes de renda e emprego, para milhares de pequenos e médios produtores nos 

estados da Região Sul do Brasil. O Projeto tem como objetivos a produção de mudas de erva-

mate de duas formas distintas: por sementes e por estaquia com e sem a inoculação de dois 

fungos micorrizicos, Acalouspora e Rhizophagus. O projeto está sendo conduzido em Lages 

desde abril/2016 quando foi realizada a estratificação em areia húmida de sementes de erva-mate 

obtidas no município de Urupema-SC. Os tratamentos testados foram: T1 - Controle sem 

inoculação; T2 Inoculação com Acaulospora; T3 – Inoculação com Rhizophagus; e T4 – Inóculo 

Acaulospora + Rhizophagus. O inóculo utilizado foi produzido no laboratório de Biotecnologia 

da EPAGRi – Lages em areia + vermiculita em plantas de braquiária. Em setembro de 2016 

realizou-se o anelamento de plantas adultas para a obtenção das estacas em erveiras selecionadas 

em 3 pontos da propriedade. Em outubro de 2016 e em fevereiro de 2017 realizou-se a semeadura 

das sementes para a produção de mudas por via sexuada. A semeadura foi realizada em bandejas 

com 20 cm de profundidade cheias com uma mistura de solo e substrato comercial na proporção 

1:1, e acondicionadas em estufa até a germinação. A primeira época de semeadura apresentou 

problema de germinação e foi necessário  aguardar pelas mudas produzidas na segunda época de 

semeadura. Dessa forma, somente foi possível realizar o transplantio para tubetes em maio de 

2017 (Figura 1). As mudas inoculadas receberam 10 gramas do inóculo ou, no caso do tratamento 

com ambos os fungos, 5 gramas de cada um, colocado no tubete logo abaixo das raízes das 

mudas. As estacas para mudas por estaquia foram obtidas em março de 2017 e tinham no máximo 

6 mm de diâmetro, sendo cortadas em bizel com 3 gemas, deixando na extremidade superior duas 

folhas pela metade. Após o preparo das estacas, as mesmas foram mergulhadas por 10 segundos 

em solução alcoólica do hormônio AIB. Na sequência as estacas foram acondicionadas em 

substrato comercial, dentro de bandejas plásticas em câmara de crescimento com luminosidade, 

umidade e temperatura controladas até a brotação e emissão de raízes quando foram 

transplantadas para tubetes com os mesmos tratamentos acima mencionados (Figura 2). Tendo 

em vista o atraso já registrado, os dois ensaios ainda não puderam ser submetidos as análises 

previstas de  produção de matéria seca, acúmulo de fosforo na parte aérea, taxa de colonização 
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micorrízica e sobrevivência de mudas após a aclimatação e o transplante a campo. Após a 

obtenção dos resultados, os mesmos serão submetidos a Análise de variância. 

 
Fig. 1 Mudas implantadas na estufa  

       
 

Fig. 2 Transferência das estacas para bandejas com fungos e solo com substrato. 

 

  


