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Hospedabilidade de arroz e aveia branca a 
populações de Aphelenchoides besseyi
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Introdução

A produção de arroz pode ser afetada por diversos fatores, dentre estes, 
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grãos. São registradas em diferentes países mais de 80 doenças causadas 
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a brusone, mancha parda, escaldadura, macha estreita, ponta branca, en-
tre outras (Silva-Lobo; Filippi, 2017). Esta última é causada pelo nematoide 
Aphelenchoides besseyi Christie e responsável por expressivas perdas de 
produtividade da cultura. 
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plantas hospedeiras, este nematoide tem a habilidade de sobreviver alimen-
tando-se de fungos presentes no solo ou, ainda, utilizar o recurso de anidro-
biose, o qual garante sua sobrevivência por longos períodos de tempo (Cares 
et al., 2008; Jesus, 2015; Lopes, 2015). Esta espécie de nematoide é descrita 
como agente causal de doenças em culturas como feijão, soja, algodão, mo-
rango, plantas ornamentais, associado a sementes de gramíneas forrageiras 
e algumas plantas daninhas (Cares et al., 2008; Chaves et al., 2013; Favoreto 
et al., 2011, 2015, 2018; Embrapa, 2017; Meyer et al., 2017).

Na cultura do arroz, este nematoide causa a doença chamada ponta branca 
com sintomas de clorose no ápice das folhas, distorções foliares, raquitis-
mo de plantas, panículas encurtadas, amadurecimento tardio e depreciação 
dos grãos. No Brasil, os principais danos ocorreram no Rio Grande do Sul, 
na década de 60, posteriormente, com a introdução de cultivares tolerantes, 
as perdas tornaram-se praticamente nulas (Cares et al., 2008; Nunes et al., 
2015).
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Nesse contexto, a aveia branca (Avena sativa) merece atenção quanto a 
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roz, além de sua importância agrícola como gramínea de inverno. Apesar de 
apresentar uma produção nacional relativamente pequena, se comparada às 
demais culturas, a aveia também é usada como alternativa para produção de 
forragem, alimentação animal e humana além de cobertura de solo para o 
Sistema Plantio Direto, com vários benefícios como a supressão de plantas 
daninhas, controle de alguns nematoides e ciclagem de nutrientes. Sua pro-
dução nacional representa 750 mil toneladas, destas, 560 mil são concentra-
das no Rio Grande do Sul, o maior estado produtor brasileiro (Castro et al., 
2012; Conab, 2018).

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a hospedabilidade da aveia 
branca e do arroz às populações de A. besseyi, provenientes de plantas de 
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de com a cultura da soja.

Material e Métodos
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Nematologia e Fitopatologia, na Embrapa Soja, Londrina, PR, de novembro 
de 2017 a janeiro de 2018.

Os nematoides foram extraídos de plantas de soja, arroz e algodão, advindas 
do campo já infectadas com A. besseyi, pelo método de Coolen e D’Herde 
(1972). Posteriormente, foi realizada a multiplicação in vitro destas popula-
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foram axenizados em solução de ampicilina a 0,1% e inoculados em placas 
de Petri com colônias de Fusarium sp. de aproximadamente cinco dias de 
crescimento em meio batata-dextrose-ágar (BDA) (Favoreto et al., 2011). 
Cada população pura de A. besseyi foi mantida em câmaras tipo BOD a 25°C 
(± 1°C), no escuro, até o momento da inoculação.

O experimento foi realizado com delineamento em blocos casualizados, com 
as culturas do arroz ‘Iapar 89’, aveia ‘IPR Afrodite’ e soja ‘BMX Potência’, três 
populações de A. besseyi (arroz, soja e algodão) e seis repetições. 
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Em vasos com capacidade para 3,5 litros de solo, contendo uma mistura de 
solo e areia (2:1) previamente esterilizados, foram semeadas três sementes 
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tando apenas uma planta por vaso.

A inoculação com as três populações de A. besseyi�$
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de ocorreu por meio da preparação de suspensões dos mesmos em água, 
coletando-se os nematoides pela lavagem da parte interna das tampas das 
placas de Petri com jatos d’agua de uma pisseta.  A concentração das sus-
pensões de nematoides foi ajustada, com auxílio de câmara de contagem de 
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indivíduos por planta. 

A inoculação foi realizada com micropipeta (capacidade de 1000 μL), deposi-
tando-se uma alíquota do inoculo (500 indivíduos por planta) em um orifício 
aberto no solo, ao lado do colo da planta, seguida de irrigação leve.

O experimento foi conduzido em casa de vegetação com nebulizações fre-
quentes (nebulização de 15 segundos a cada meia hora) e temperatura mé-
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foi aferida e processada segundo Coolen e D´Herde (1972). A estimativa da 
�
����+
��
������
����������������$
��$����
�����
��#��
�#����
��
��
uma câmara de contagem de Peters e os dados convertidos em quantidade 
de nematoide por grama de tecido. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias agrupadas 
pelo método de Scott-Knott, com o auxílio do software SASM-Agri (Canteri et 
al., 2001).

Resultados e Discussão
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sentadas na Tabela 1. Todas as espécies testadas apresentaram o nematoide 
no interior dos seus tecidos. As PFs variaram de 0,2 a 466,9 nematoides/g 
tecido (Tabela 1).
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Tabela 1.��
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����K������Aphelenchoides besseyi provenien-
tes de soja (pop. Soja), algodão (pop. Algodão) e arroz (pop. Arroz), nas folhas de 
plantas de arroz, aveia branca e soja. 

Cultura
PF (nematoide / g de tecido)

CV (%)
pop. Soja pop. Algodão pop. Arroz

Arroz 0,2 b B 0,3 b B 1,3 c A 15,5
Aveia branca 423,5 a A 371,0 a A 10,0 b B 49,8
Soja 303,9 a B 466,9 a A 102,0 a C 28,1

CV (%) 21,8 27,4 20,9
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ses das PFs de populações de A. besseyi em arroz (linha) e das populações de A. besseyi provenientes de 
soja e algodão nas três culturas (colunas).

Todas as populações de A. besseyi, independentemente da origem, apresen-
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comparados às PFs observadas em plantas de soja e aveia. A população de 
A. besseyi proveniente de arroz também gerou valores de PF inferiores às 
outras populações, formando grupamentos estatísticos distintos nas três cul-
turas inoculadas, com a maior média (102,0 nematoides/g tecido) na cultura 
da soja e a menor média no arroz, sua cultura de origem (Tabela 1).

A cultura da aveia branca apresentou maior hospedabilidade às populações 
de A. besseyi provenientes de soja e algodão, respectivamente, enquanto 
que, a cultura da soja apresentou maior concentração de A. besseyi prove-
niente de plantas de algodão. 

A cultura da aveia branca mostrou-se uma excelente hospedeira de A. bes-
seyi patogênico à soja e algodão, e com maior potencial de multiplicar o ne-
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obtidos no presente trabalho indicam a necessidade de evitar o uso de aveia 
branca em áreas infestadas com o nematoide.
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Conclusão

Aveia é uma excelente multiplicadora de A. besseyi patogênico a soja e algo-
dão e uma boa multiplicadora de A. besseyi do arroz.
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te trabalho.
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