
O nematóide das galhas

Introdução

Sintomas

Dentre as doenças que causam danos à

cultura do café em Rondônia, o

nematóide das galhas é uma das

principais. As espécies que causam

prejuízos são ,

, , ,

. Dessas, as espécies

, e são as

mais comuns em Rondônia.

Com base nos sintomas que causam em

cafeeiro, as espécies de Meloidogyne

podem ser separadas em dois grupos. No

primeiro encontram-se ,

e , que causam galhas

radiculares, e no segundo, ,

e , que

causam descascamentos, necroses,

lesões e redução do sistema radicular.

Os sintomas mais comuns são

apresentados na Fig. 1.

Meloidogyne exigua M.

javanica M. hapla M. incognita M.

paranaensis M.

incognita M. exigua M. javanica

M. exigua M.

javanica M. hapla

M. incognita

M. paranaensis M. coffeicola

Como controlar a doença?

O controle do nematóide das galhas é

difícil de ser obtido, pois a erradicação do

mesmo, após a infestação da área é

praticamente impossível.
Atualmente, o controle do nematóide das

galhas tem sido feito com base em

estratégias de manejo, onde se busca

evitar a entrada do nematóide nas áreas de

produção. Assim as medidas mais

importantes são:

Utilizar mudas sadias (certificadas).�

Figura 1: Sistema radicular de muda cafeeiro apresentando
sintomas de galha. Em destaque, fêmeas de Meloidogyne dentro
do tecido das raízes.
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Se as mudas forem produzidas pelo
próprio produtor, evitar usar solo de
locais próximos à plantios velhos.
Deixar o solo a ser usado exposto ao sol

pelo menos por 4 dias, revolvendo-o de

tempos em tempos.
No plantio, colocar 30 g de um

nematicida na cova (Tabela 1).
Manter as plantas adultas bem adubadas

(fazer correção de solo com calcário

antes do plantio e adubação de

cobertura).
Em áreas já infestadas usar mudas com

enxertos (cavalos) de variedades

resistentes como Apoatã.
Evitar plantio nas entrelinhas de plantas

que sejam hospedeiras do ne matóide,

como feijão, banana, soja, etc.

Tabela 1. Alguns nematicidas para uso na

cova de plantio*

* Solicite o apoio de um Eng. agrônomo para recomendar e
acompanhar a aplicação do produto.
Fonte: Dados da pesquisa.

Ingrediente ativo Produto comercial Dose (g/ cova)

Fostiazato Organofosforado 30-40

Terbufós Organofosforado 20

Carbofuran Metilcarbamato 20-40
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