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EFEITO DE EXTRATOS DE PLANTAS SOBRE Meloidogyne exigua DO CAFEEIRO
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Meloidogyne exigua (Goeldi, 1887) é o nematóide mais danoso à cafeicultura de Minas Gerais. Apresenta
grande distribuição nesse estado e está presente em várias outras regiões produtoras de café no Brasil,
inclusive em áreas contaminadas com as espécies M. incognita e M. paranaensis. Apesar de haver
diversas medidas para a exclusão ou diminuição da população desse nematóide no campo, o emprego
destas em cafezais estabelecidos é bastante limitado, o que torna a utilização de nematicidas quase a
única alternativa para combater o problema. Como o uso desses produtos tem causado contaminação do
aplicador, da produção e das águas subterrâneas e superficiais, várias pesquisas vêm sendo realizadas
para a obtenção de novas substâncias menos agressivas ao homem e ao meio ambiente. Sabendo-se do
potencial de substâncias de origem vegetal para o controle de fitonematóides, este trabalho teve como
objetivo identificar as espécies mais promissoras para o controle de M. exigua Inicialmente, obtiveram-se
extratos vegetais pela maceração em água de cebola (Allium cepa L. cv. Pira ouro), guandu (Cajanus
cajan (L.) Mill.), crotalária (Crotalaria juncea L.), figueira (Ficus elastica Roxb.), arruda (Ruta graveolens
L.), estilosantes (Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.), leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) Dewit.),
braquiária (Brachiaria decumbens Stapf.), vinca (Catharantus roseus G. Don), cravo-de-defunto (Tagetes
minuta L.), mamona (Ricinus communis) e café (Coffea arabica L.). A seguir, mudas de café (Coffea
arabica L. cv. Catuaí) de seis meses de idade foram inoculadas com 2000 ovos de M. exigua e tratadas
com 20 mL dos referidos extratos. Como testemunhas empregaram-se: 1) planta não inoculada com
ovos de M. exigua; 2) planta inoculada com ovos de M. exigua; 3) planta inoculada com ovos de M.
exigua e tratada com o nematicida comercial Aldicarbe. O experimento foi montado com delineamento
em blocos casualisados com 6 repetições por tratamento. Após 90 dias, contou-se o número de galhas
por sistema radicular, o que permitiu observar que os melhores resultados foram obtidos com os extratos
de cebola e de arruda. Em decorrência disto, pode-se concluir que essas duas plantas são potencialmente
úteis para o controle de M. exigua em cafeeiros.
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