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RESUMO

Com o intuito de aumentar a produção de cana-de-açúcar e reduzir os custos de implantação da cultura tem-se utilizado mudas pré-brotadas (MPB).Esse método é uma

tecnologia que pode contribuir para a produção rápida de mudas, combinando alto padrão de fitossanidade, vigor, plantio uniforme e menor custo de produção. No sistema

tradicional, o consumo de mudas varia de 18 a 20 toneladas por hectare, enquanto no sistema de MPB são utilizadas apenas 02 toneladas, reduzindo em até 90% a quantidade

de material utilizado. Neste o tolete da cana é fracionado em mini toletes com uma única gema. Por ser uma técnica nova de produção de mudas o sistema de MPB ainda é

carente de informações quanto à utilização de micro-organismos promotores de crescimento. Assim espécies de Trichoderma pode ser uma ótima forma de acelerar a formação

de raízes para produção de mudas de cana. Estes fungos possuem alta capacidade reprodutiva, habilidade de sobreviver em condições desfavoráveis, eficiência na mobilização

e na absorção de nutrientes, o que os coloca como excelentes promotores de enraizamento de plântulas com efeito antagônico contra fungos patogênicos.  Diversos trabalhos

disponibilizados na literatura salientam a importância da aplicação de torta de filtro e de vinhaça para o desenvolvimento da cultura de cana, porém não se encontra relatos do

efeito da vinhaça e da torta de filtro sobre a atividade de isolados de Trichoderma. Este trabalho propõe avaliar o desempenho de cepas do fungo Trichodema  incubados na

gema da cana-de-açúcar  sobre a brotação e desenvolvimento das mesma em sistema de MPB e ainda avaliar se o uso dos subprodutos utilizados como fertilizantes naturais,

vinhaça e torta de filtro, altera o desenvolvimento desses fungos.
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