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A utilização de espécies forrageiras não adaptadas às condições ambientais da Amazônia tem
resultado na degradação das pastagens e na falta de sustentabilidade dos sistemas de
produção pecuários tradicionais (Valentim, 1996).

No Acre, a maior parte das pastagens cultivadas é formada por gramíneas (Brachiaria
brizantha). Estima-se, atualmente, que 30% dos 1.065 ha de pastagens do Acre são formados
com gramíneas consorciadas com a leguminosa Pueraria phaseoloides (Embrapa, 1999). A
baixa diversidade de espécies nas pastagens do Acre contribui para aumentar  a possibilidade
de ocorrer de pragas e doenças que afetam a persistência destas espécies.

As leguminosas do gênero Arachis são nativas da América do Sul e cerca de 70 a 80 espécies
encontram-se no Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai (Gregory et al., 1980). Segundo
Cruz et al. (1994), a espécie Arachis pintoi, com ciclo de vida perene e hábito de crescimento
estolonífero, tem mostrado grande potencial como forrageira e para a cobertura de solo em
vários sistemas agropecuários.

Nos últimos anos, as leguminosas Arachis pintoi e Arachis glabrata cv. Arbrook vêm sendo
estudadas intensivamente, como alternativa para  diversificar os sistemas de produção de
forragem em sistemas pecuários tradicionais, em  silvipastoris e para a cobertura do solo em
culturas perenes e em sistemas agroflorestais no Brasil (Valentim, 1996; Andrade & Valentim,
1999; Barcellos et al., 2000; Carneiro et al., 2000).

O presente trabalho teve como objetivo assinalar fitonematóides potencialmente  patogênicos,
associados a A. pintoi  e A. glabrata, com plantas apresentando sintomas de amarelecimento  e
clorose de folhas, em campos de experimentos de introdução e avaliação da adaptação de
germoplasma do gênero Arachis, para uso em sistemas de produção pecuários tradicionais,
silvipastoris, agroflorestais e como cobertura de solo com culturas perenes, nas condições
ambientais do Acre.

Para consecução  deste objetivo,  coletaram-se, na área experimental da Embrapa Acre, em
março de 2000, sete amostras compostas de solo e raízes de Arachis pintoi e Arachis glabrata
cv. Arbrook. Os nematóides foram isolados de 100 g de solo e 10 g de raízes pelo método
modificado de Coolen, 1979. As densidades populacionais de nematóides foram realizadas com
auxílio da Câmara de Peter em microscópio óptico.

Identificaram-se seis fitonematóides de grande potencial fitopatogênico associados ao
amendoim forrageiro, nas seguintes freqüências de ocorrência nas amostras:   Aphelenchoides
sp. (100%), Criconemella sp. (100%), Ditylenchus sp. (100%), Pratylenchus brachyurus (86%),
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Paratrichodorus minor (71%) e Xiphinema sp. (29%). Duas espécies de nematóides micófagos,
Aphelenchus avenae e Tylenchus sp., foram encontradas e sua freqüência de ocorrência nas
espécies foi de 100%. Os nematóides Paratrichodorus minor e Xiphinema sp. são
transmissores de vírus. Os nematóides de vida livre foram observados em todas as amostras
de raízes e nas de solo, com densidades populacionais variando de 163 a 2.114, mostrando
sua predominância. Este é o primeiro relato sobre nematóides associados a A. pintoi  e A.
glabrata, no Estado do Acre.

Devido à expansão do cultivo dessas espécies, é importante realizar estudos freqüentes de
patogenicidade e avaliação dos genótipos de Arachis cultivados no Estado em relação a esses
fitoparasitas, como forma de evitar a recomendação para o plantio de materiais suscetíveis.
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