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Entre os principais agentes patogênicos que afetam a cenoura (Daucus carota), o 

nematoide das galhas (Meloidogyne spp.) é um dos destaques. Em busca de novas alternativas 

de manejo, a biofumigação e incorporação de tortas vegetais ao solo vem sendo estudadas. Neste 

trabalho objetivou-se avaliar o efeito residual da torta de mamona em solo naturalmente infestado 

com Meloidogyne javanica, e cultivado com alface, sobre a multiplicação do nematoide em 

cenoura, em sucessão, na mesma área. Para determinação da população inicial do nematóide no 

solo/parcela, realizou-se bioteste em casa de vegetação com tomateiro ‘Santa Cruz’. Nos 

tratamentos com biofumigação ou incorporação de torta de mamona ao solo, adicionou-se 0,75 ou 

1,5kg do resíduo em cada parcela, cobrindo-a com filme plástico transparente. Na solarização, o 

solo foi coberto com plástico e a testemunha foi mantida sob alqueive. O experimento foi 

conduzido no período outono-inverno de 2012 em DBA com seis repetições. Após 45 dias, 

efetuou-se o plantio de nove mudas de alface ‘Elisa’/parcela e, 45 dias após, avaliou-se o nº de 

galhas/raiz em cada repetição, determinando-se a população média de M. javanica/parcela (pop. 

final) e o fator de reprodução do nematoide (FR=pop. final/pop. inicial). A seguir, semeou-se 

cenoura ’Brasília’ nas mesmas parcelas, e 80 dias após, avaliou-se o nº médio de galhas/raiz 

(pop. final) e produção. Os dados das diferentes variáveis em ambas as avaliações foram 

submetidos à ANOVA e comparadas pelo teste de Duncan a 5%. Verificou-se que a adição das 

duas doses de torta de mamona controlou eficientemente o nematoide em alface (FR>1,00). 

Embora o FR de M. javanica em cenoura tenha sido maior que 1 em todos os tratamentos, e não 

tenha sido observado efeito desses sobre a produção, houve menor reprodução do nematoide no 

solo biofumigado/incorporado com ambas as doses de torta de mamona.  


