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ESTUDO DA PERCOLAÇÃO DE ENDÓSPOROS DE Pasteuria penetrans EM SUBSTRATOS PARA MUDAS
DE CAFEEIRO COM DIFERENTES TEXTURAS
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A bactéria Pasteuria penetrans tem sido investigada por muitos pesquisadores no controle de Meloidogyne
spp. em diversas culturas. Além de ser considerada antagonista eficiente no controle de fitonematóides, essa
bactéria apresenta atributos favoráveis de um bom agente de controle biológico: especificidade ao hospedeiro,
resistência dos endósporos ao calor e à dessecação, inocuidade ao homem, aos animais e ao meio ambiente,
viabilidade dos endósporos por longos períodos de tempo e compatibilidade com outras medidas fitossanitárias.
Entretanto, parece que vários fatores têm interferido na sua eficiência. Dentre estes, o efeito de propriedades
do solo atua decisivamente sobre o parasitismo de P. penetrans como é o caso da lixiviação dos endósporos.
Um dos objetivos do nosso subprojeto é introduzir a bactéria em mudas de cafeeiro em áreas infestadas pelo
nematóide de galhas. Dessa maneira, um estudo da lixiviação desses endósporos em diferentes substratos
para mudas é de fundamental importância. Foram avaliados substratos com diferentes texturas: Plant Max
(cascas processadas, vermiculita expandida e turfa processada e enriquecidas em sua composição), solo
muito argiloso (64% de argila, 11% de silte e 25 % de areia); franco argiloso (31% de argila, 46% de silte e
23 % de areia ), argilo arenoso (38% de argila, 2 % de silte e 60 % de areia), franco arenoso (17% de argila,
0% de silte e 83 % de areia) e areia pura (2% de argila, 0% de silte e 98 % de areia). O inóculo da bactéria
utilizado foi de 5 gramas/muda de pó de raiz, contendo 4 x 10 7 endósporos da bactéria/ grama. Os substratos
foram misturados ao pó de raiz, homogeneizados e colocados em saquinhos de plantio (10 cm de diâmetro por
20 cm de comprimento). Logo após, plântulas de cafeeiro contendo 2 pares de folhas foram plantadas nos
saquinhos, sendo que bandejas para captação da água foram colocadas logo abaixo das mudas. O ensaio foi
instalado em delineamento inteiramente casualizado com 6 tratamentos e 6 repetições. Foram avaliados,
semanalmente, durante 12 semanas, o número de endósporos perdidos através da lavagem dos pratos e
contagens em Câmara de Neubauer. Ocorreram grandes perdas de endósporos no substrato Plant Max e nos
substratos com alta porcentagem de areia, sendo mais elevadas nos solos contendo areia pura e solo franco
arenoso. Portanto o substrato ideal para mudas de café tratadas com P. penetrans deve conter altos teores de
argila. Solos franco argilosos, muito argilosos e argilo arenosos foram ideais para veiculação de P. penetrans
em mudas de café. As perdas de endóporos por lixiviação estão diretamente ligadas ao tamanho
dos poros do substrato. À medida que aumenta a quantidade de partículas de argila no solo, o tamanho dos
poros diminui, reduzindo assim a sua permeabilidade, percolação de água e de endósporos de P. penetrans.
Além do mais, a maior quantidade de argila em um solo pode aumentar a capacidade de adsorção eletroquímica
dos endósporos da bactéria sobre os colóides do solo, sendo estes adsorvidos às partículas de argila possivelmente
por pontes de cátions com Ca2+ e Mg2+. É por essa razão que os substratos Plant Max e com altos teores de
areia permitiram a percolação de grandes quantidades de endósporos. Nos substratos com altos teores de
argila não houve praticamente nenhuma percolação de endósporos.
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