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O Estado de Mato Grosso do Sul, considerado area de expansao para a cultura 

soja no Brasil, tem apresentado nos ultimos anos, crescente infestaço das 

.reas por nematides. Destes, os qüe assumem maior importincia econmica por se 

1em mais prejudiciais sio os do gnero Meloidogyne, sendo os da espcie M. java 

ica já identificados em quase todas as regi6es do Estado, inclusive em áreas 

de cerrado rec5m-cultivadas com soja. 

Os principais indicativos deste parasitismo so o mau desenvolvimento 	das 

plantas, amarelecimento de folhas e murchamento durante as horas mais 	quentes 

do dia, ocorrEncia de retenço foliar no final do ciclo e acentuado declinio na 

produço. 

Considerando a reduço de produtividade, com perda total em alguns casos; o 

desestimulo pela abertura de novasáreas., devido a ocorrEncia de nematides em 

regies de cerrado jamais cultivadas; a tendncia da substituiço da soja 	por 

pastagem como procedem alguns agricultores; a dificuldade da utilizaçao de meto 

ft dos de controle, principalmente devido a presença de grande numero de plantas 

hospedeiras, e por alguns desses mtodos serem considerados antieconmicos; e o 

significativo aumento da incidncia deste parasito, tem sido grande a preocupa 
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çio no sentido de se obter gen&tipos geneticamente resistentes e ao mesmo tempo 

adaptados is condiç6es edafo-climiticas locais, visando uma recomendaçio para 

semeadura em reas onde Meloidogyne jcwanica se apresenta como fator negativo 

ao sucesso da sjicultura. 

Dos ntodos que podem ser utilizados para a determinaçio da resistincia 	ou 

i suscetibilidade de gen6tipos de soja a nemat6ides formadores de galhas, o mais 

rípido, prítico e eco4mico o da avaliaçio visual do sistema radicular e atri 

buiçio de notas conforme o volume de galhas formado; este i equivalente a avs 

liaçio da infecçio pela determinaçio do nuimero de ovos e larvas presentes no 

sistema radicular. 

Nos uiltimos dois anos agrtcolas, foi desenvolvido, juntamente com o 	Centro 

Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSo), Londrina, PR, um trabalho no niunicipio de 

Maracaju, MS, em uma írea natural e uniformemente infestada por M. javanica. Po 

ram avaliadas todas as cultivares recomendadas para cultivo em Mato Grosso do 

Sul, e no ultimo ano, as linhagens constantes das fasesfinais do programa de 

melhoramento da Unidade de Execuçio de Pesquisa de Âmbito Estadual de Dourados 

(UEPAE Dourados). 

Em 1980181, os gen5tipos foram semeados em fileiras de 5m de 	comprimento, 

com tras repetiçEes, intercaladas alternadamente com cultivares tidas como te 

sistente (Santa Rosa) e suscetiveis (Davis e UFV 1) ao nemat5ide, visando tam 

bím comprovar a uniformidade da infestaçio. Em 1981/82, os gen6tipos avaliados 

foram representados por covas com dez sementes cada, repetidos dez vezes em blo 

cos casualizados. Ambas as avaliaçes foram realizadas aos 90 dias apSs a semes 

dura, arrancando-se as plantas, e atribuindo-se notas visuais obedecendo uma es 

cala de O (zero) a 4 (quatro) no primeiro ano e O (zero) a 5 (cinco) no segundo, 

onde o O (zero) indicava a ausmncia e 4 (quatro) ou 5 (cinco) a presença de mui 

tas galhas. 

Os resultados obtidos nas ava1iaç.es estio apresentados na Tabela 1. Quanto 

s cultivares, as duas avaliaç6es foram equivalentes, exceto para algumas mais 

precoces, que em virtude do encurtamento do ciclo, aos 90 dias as galhas encon 

travam-se em deterioraçio. Por este motivo, a cultivar Paran& nio foi avaliada; 

sua maturaçio total foi atingida aos 90 dias. 

Tiaraju, cultivar -lançada e recomendada pela UEPAE Dourados.apresentou-se co 

mo resistente 2 Meloidogyne javanica. Algumas cultivares qué- ocupam atualmente 

grandes íreas em todo Estado, apresentam-se suscetiveis ao parasito, o que jus 

tifica a continuidade de trabalhos de criaçio e desenvolvijnentb de outras resis 

tentes. 

As linhagens do programa de melhoramento tiveram em geral grau de 	infecçi 
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menor que as cultivares. A linhagem CEPS 7716, apresentou-se totalmente 	resis 

tente ou imune a Meloidogyne javanica; esta linhagem, em avaliaço realizada 

quanto a reaço à M. incognita, apresentou grau de infecço de 0,17 numa escala 

de O (zero) a 5 (cinco), sendo portanto, um genStipo de muita importncia quan 

to a este aspecto. 

Nos pr5ximos anos um maior número de genStipos, inclusive alguns criados vi 

sando resistncia ao neinat6ide, sero avaliados, objetivando a criaço de cultj 

vares pr5prias para semeadura em áreas infestadas. 

/ id 
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1. Reação de cultivares de soja recomendadas para Mato Grosso do Sul e 

de linhagens ao nematide I4eloidogyne javanica. Maracaju, 148, 1980/ 

82. 

Grau de infecção 
	 Grau de infecço 

Cultivares 
	 Linhagens 

1980'81a 

Tiaraju 1,66 1,17 CEPS 7716 0,00 

IAC 4 1,66 1,17 PF 73352 0,17 

Industrial 2,66 1,30 PF 73164 0,33 

Bossier 1,66 1,33 PF 7517 0,58 

IAC 2 - 1,33 PF 7510 0,67 

Santa Rosa 1,63 1,42 HC 782411 0,75 

Coker 136 0,63 1,42 PF 7528 0,75 

Cristalina - 1,50 JC 5022 0,83 

Unijo 2,66 1,50 CC 7344 1,00 

Bragg 0,33 1,58 PF 73144 1,00 

So Luiz 3,66 1,58 .JC 5068 1,33 

BR 5 3,00 1,80 JC 5192 1,33 

UFV 1 3,54 2,08 AB 76 1,58 

Andrews 2,33 2,08 CC 73-432 1,92 

rarana - 2,25 IPB 193-76 1,92 

IAC 3 3,33 2,33 MC 74-2631 2,00 

Viçoja 3,66 2,67 F 672207 2,08 

Misses 2,33 2,67 IPB 78-207 2,17 

F1rida 3,33 2,70 PP 73190 2,25 

Davis 2,42 2;]-5 IPB 242-77 2,25 

LAS 5 1,66 3,17 CEP 7510 2,33 

Dourados 2,66 3,25 PF 7308 2,42 

Mineira 3,66 3,33 PR 8425 2,50 

BR 7821821 2,60 

Sei. IAS 5 2,75 

a Escala de O (zero) = nenhuma galha a 4 (quatro) = muitas gaihas. 

b Escala de O (zero) = nenhuma galha a 5 (cinco) = muitas galhas. 

/ id 
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