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EFEITO DO CÚLTIVO DE LEGUMINOSAS SOBRE A POPULAÇÃO 

DOS NEMATÕIDES Meloidogine javanica E 

Pratylenchüs - brachyu±us NOS CERRADOS 

Manha L. Burle', Ravi D. Sharma2 , Walter T. Bowen 3  

João Pereira4 , Allert R. Suhet4 , 

José R.R. Peres 4 , Dimas V.S. Resck 2  

Um dos benefícios da adubação verde com certas espécies é o 

controle de nemat6ides fitoparasitas. No entanto, há espécies de 

leguminosas que, ao contrário de controladoras, são multiplicado-

ras de nematóides. 

Está sendo conduzido, no Centro de Pesquisa Agropecuánia dos 

Cerrados, um trabalho visando estudar a influência do cultivo de 

adubos verdes no período da seca sobre a população de nematóides 

fitoparasitas. 
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Numa primeira fase desse estudo foram cultivadas 52 legumino-

sas em um Latossolo vermelho-Escuro argiloso. Essas espécies fo-

ram semeadas rio final do período chuvoso (em março) , em linhas es 

paçadas de 60 cm. Antes da semeadura das leguminosas foi avaliada 

a população dos seguintes nematóides no solo de cada parcela: 

Meloidogine javanica, Pratylenchus brachyurus, Helycotylenchus 

dihystera, Criconemella ornata, Gracilachus sp, Trichodorus sp, 

Aphelenchoides sp, Aphelenchoides avenae, Tylenchus sp e Ditylen-

chus sp. No estádio de formação de vagens das leguminosas foi ava 

liada a população desses microorganismos existentes no solo e nas 

raízes das plantas. Nas leguminosas que ilão atingiram o estádio 

de formação de vagens, a amostragem final da população foi feita 

perto da época de corte das leguminosas (em novembro) . Foram ana-

lisados, até o momento, os dados relativos às espécies de nematói-

des Meloidogine lavanica e Pratylenchus brachyurus, as quais po-

dem causar grandes danos às culturas na regiãõ. 

A maioria das leguminosas mantiveram a população inicial do 

Meloidôgine javanica, indicando que elas foram más hospedeiras 

desse nematóide. Após o cultivo do Stylosanthes çpitata,da Zornia 

latifolia, da Crotalaria paulina e da Centrosema brasilianum hou-

ve tendência a reduções nessa população. 

Para o Pratylenchus brachyurus, também foi grande o número de 

espécies que praticamente mantiveram a sua população inicial. Ob-

servou-se uma tendência de reduço nessa população após o cultivo 

da Crotalaria paulina, do Stylosanthes macrocephala cv. Pioneiro 

e do Stylosanthes capitata. 

De forma geral, não foram verificados grandes aumentos na po-

pulação desses nematóides após o cultivo da maior parte das legu-

minosas. O fato das espécies terem sido cultivadas num período 

muito seco pode ter influenciado esse aspecto. 

Os dados obtidos com a Crotalaria paulina confirmam a litera-

tura, que cita esta leguminosa como uma boa controladora de nema-

tóides. 

Os dados coletados nesse estudo ainda vêm sendo analisados, 

juntamente com aqueles referentes à influência do cultivo dessas 

espécies na população dos outros nematóides fitopasitas. 
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Esse estudo prossegue no campo,durante, pelo menos mais dois 

anos, com a avaliação de um número menor de leguminosas. Vem se 

estudando tambêm o efeito do ctltivo e da incorporação das legumi-

nosas sobre a população e a incidência de nematóides na cultura 

do milho, cultivado em sucessão. 


