Sua planta de café
não produz bem???
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Esses nematoides podem-se disseminar pelas mudas, solo infestado
carregado nos implementos, máquinas, rodas dos veículos e água.

E O PROBLEMA PODE ESTAR NA RAIZ!!!
Isso mesmo! A raiz pode estar parasitada
por nematoides, vermes microscópicos que
vivem no solo e dependem das raízes das
plantas para se desenvolver e reproduzir.

Juvenis (larvas)

Entre os nematoides que parasitam o cafeeiro,
o mais comum é o nematoide Meloidogyne exigua,
conhecido como nematoide-das-galhas.
As galhas são parecidas com “nódulos”
arredondados de diversos tamanhos e
são mais comuns nas raízes mais novas.
Essas galhas começam a se formar quando o juvenil (larvinha) sai do ovo e
entra na raiz, onde fica alojado internamente até a fase adulta, quando a fêmea
produz ovos.

PREVENIR a infestação do cafezal impedindo a entrada dos
nematoides na área é o melhor controle. Isso pode ser feito desviando
a enxurrada e fazendo-se a limpeza das máquinas, implementos
e das rodas dos veículos procedentes das áreas infestadas.
Plantar mudas sem nematoides.

COMO CONTROLAR A DOENÇA QUE JÁ ESTÁ NA LAVOURA?
Várias ações podem melhorar a produção da lavoura infestada por
Meloidogyne exigua, entre elas:
- Aplicação de matéria orgânica
- Aplicação de nematicidas
- Replantio com mudas de cultivares resistentes

Fêmea do nematoide retirada da raiz do café

É! As plantas com nematoide
não produzem bem e ficam
mais fracas na estação seca
quando falta água. Pior ainda
é quando outros problemas
aparecem, como pragas e doenças.
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Cafeicultor, fique atento! Qualquer suspeita é melhor
retirar amostras de raízes e solo e enviar para análise em laboratório.
E não se esqueça de consultar um técnico para orientações.
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