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Introdução
Apesar do Brasil ser uma potência mundial na produção de grãos, essa prática apresenta fatores de risco que comprometem a produtividade, como o
ataque de pragas e doenças, intempéries climáticas e a incidência de plantas
invasoras. A ocorrência de plantas daninhas é um dos fatores mais prejudiciais nas culturas de grãos. Os efeitos negativos causados pela presença
dessas plantas não devem ser atribuídos exclusivamente à competição por
recursos naturais (água, luz, nutrientes e espaço), mas também a uma série
de pressões ambientais, podendo ser diretas como a alelopatia, interferência
             genos, além de vetores de doenças (Ferreira et al., 2011; Karam et al., 2016;
Karam, Melhorança, 2018).
Dentro desse contexto, o nematoide foliar Aphelenchoides besseyi,  
responsável por causar graves distúrbios em culturas de importância econômica, teve seus primeiros relatos de ocorrência em algumas plantas daninhas
!"   #$%&'*+        /+   gãos aéreos de plantas de forma endo ou ectoparasita. Na ausência de hos  
445  5      ++ 7     
de anidrobiose, garantindo sua sobrevivência por longos períodos de tempo
(Cares et al., 2008; Jesus, 2015; Lopes, 2015).
A. besseyi é o causador de doenças como a ponta branca no arroz, “amachamiento” do feijoeiro na Costa Rica, enfezamento do morangueiro e ainda, ataca o algodão, plantas ornamentais e está associado a sementes de
gramíneas forrageiras (Cares et al., 2008; Chaves et al., 2013; Favoreto et
 #$%% #$%:' <  =   4      >    matoide têm sido observadas na cultura da soja, causando a chamada Soja
Louca II, doença responsável por prejuízos de até 60%, nos estados do Pará,
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Amapá, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso (Favoreto et al., 2015; Meyer et
al., 2017). Assim, é de extrema importância o estudo das preferências alimen     + 5  
44>   4 +   
possíveis medidas protetivas.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a hospedabilidade de diversas plantas daninhas, de ocorrência em várias regiões do Brasil, ao nematoide A.
besseyi, proveniente de plantas de soja infectadas.

Material e Métodos
O experimento foi realizado na Embrapa Soja, Londrina, PR, em casa de
4   
  <       
Inicialmente, os nematoides foram extraídos de plantas de soja já infectadas
com A. besseyi, provenientes do campo, pelo método de Coolen e D’Herde
(1972).
Para a multiplicação in vitro dos nematoides, foram selecionados um total
de 20 indivíduos, sendo 15 fêmeas e 5 machos das suspensões sob mi     "  5   Z7   +   
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). A 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
quinze espécies de plantas invasoras: joá-de-capote (Nicandra physaloides),
corda-de-viola (Ipomoea grandifolia.), picão-preto (Bidens pilosa), trapoeraba
(Commelina benghalensis), caruru (Amaranthus viridis), serralha (Sonchus
oleraceus), falsa-serralha (Emilia sonchifolia), amendoim-bravo (Euphorbia
heterophylla), vassourinha-de-botão (Spermacoce verticillata), capim-colonião (Panicum maximum), capim-carrapicho (Cenchrus echinatus), capim-pé-de-galinha (Eleusine indica), erva-de-santa-luzia (Euphorbia pilulifera), cordão-de-frade (Leonotis nepetaefolia) e agriãozinho-do-pasto (Synedrellopsis
grisebachii), uma população pura de A. besseyi e oito 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 as respectivas
 \ ]
5  7     >  ^ +  do quatro plantas por vaso.
_  +   5   7  
 %`       + _
   
+     +   +      +          
de uma suspensão dos mesmos em água, coletando-se os nematoides pela
lavagem da parte interna das tampas das placas de Petri com jatos d’água
de uma pisseta. A concentração da suspensão de nematoides foi ajustada,
  +Zk ^            
obtenção de uma população inicial de 500 indivíduos por planta.
A inoculação foi realizada com micropipeta (capacidade de 1000 μL), deposi w +  k/+  + !`$$4k+    '+ 5k 
aberto no solo, ao lado do colo da planta, seguida de irrigação leve.
O experimento foi conduzido em casa de vegetação com nebulizações frequentes (nebulização de 15 segundos a cada meia hora) e temperatura média
#{|}!~#|}'_ #&     +    +  Z   
a parte aérea de duas plantas de cada vaso foi separada do sistema radicu     w    
Z                 
  4     4   
     
onde a massa total da parte aérea das plantas foi aferida e processada segundo Coolen e D´Herde (1972). As plantas restantes (duas em cada vaso)
foram mantidas em casa de vegetação por mais 15 dias, quando ocorreu a
segunda extração pelo mesmo método.
A estimativa da população dos nematoides de cada planta foi feita ao micros    + ^          4  
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).
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Resultados e Discussão
Constatou-se que joá-de-capote, corda-de-viola, picão-preto, serralha, falsa-serralha, amendoim-bravo, vassourinha-de-botão, capim-colonião, capim-carrapicho, capim-pé-de-galinha, erva-de-santa-luzia não foram hospedeiras do A. besseyi.
Agriãozinho-do-pasto, cordão-de-frade, caruru e trapoeraba hospedaram o
nematoide conforme Tabela 1.
_ +   !'A. besseyi encontrada no caruru foi maior nas duas
épocas avaliadas (26,1 e 37,0 nematoides/g tecido, respectivamente). Na primeira extração, aos 27 dias, as PFs das demais plantas não diferiram entre
si. Na segunda extração o agriãozinho-do-pasto e cordão-de-frade apresentaram valores semelhantes e diferiram das demais plantas invasoras. Com
exceção do caruru, que manteve sua população estável desde a primeira
avaliação, as demais plantas avaliadas apresentaram PF maior na segunda
época de avaliação (Tabela 1). A multiplicação da população de nematoides,
em cada planta invasora, entre as épocas avaliadas variaram de 0,7 a 8,7
vezes, sendo a maior variação de PF encontrada na trapoeraba (8,7 vezes
maior do que o encontrado na primeira avaliação).
Tabela 1._4     +   !'Aphelenchoides besseyi em duas épocas, nas espécies de plantas invasoras que multiplicaram o nematoide.

Hospedeira

Nematoide / g tecido
a

1 Extração

2a Extração

CV (%)

Agriãozinho-do-pasto
(Synedrellopsis grisebachii)

2,1 b B

7,2 c A

17,8

Cordão-de-frade
(Leonotis nepetaefolia)

0,8 b B

4,8 c A

26,5

26,1 a A

37,0 a A

33,2

3,0 b B

26,1 b A

27,1

Caruru
(Amaranthus viridis)
Trapoeraba
(Commelina benghalensis)

CV (%)

49,8

25,8

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem pelo teste
de Scott-Knott (p`'\      

XIII Jornada Acadêmica da Embrapa Soja

233

Estes resultados indicam que a presença destas espécies invasoras em lavouras de soja, algodão e demais culturas relatadas como hospedeiras de A.
besseyi (Cares et al., 2008; Chaves et al., 2013; Favoreto et al., 2011, 2015,
2018; Meyer et al., 2017) podem favorecer a infecção pelo nematoide.
    !#$%`'          dura da soja, o controle de plantas invasoras na entressafra e o cultivo de milho em segunda safra reduzem a incidência de haste verde e retenção foliar
da soja, e os resultados do presente trabalho corroboram este efeito.
< 4  + 4   7    + /+    mento de se avaliar a PF das espécies. Este é o primeiro relato sobre a hospedabilidade destas plantas ao A. besseyi.

Conclusão
Agriãozinho-do-pasto, cordão-de-frade, caruru e trapoeraba são hospedeiros
do nematoide, podendo manter, alimentar e multiplicar o agente causal da
Soja Louca II.
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