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RESISTÊNCIA A Meloidogyne exigua EM CAFEEIROS DERIVADOS DO HÍBRIDO DE TIMOR
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O parque cafeeiro arábico brasileiro é constituído, quase que exclusivamente, de cultivares suscetíveis a
Meloidogyne exigua Goeldi, 1887. Esse nematóide apresenta importância primária como parasita, devido a
sua ampla disseminação e pelos prejuízos que causa a cafeicultura brasileira. O efeito do parasitismo desse
nematóide no cafeeiro arábico pode causar decréscimos de 50 a 68% nas produções iniciais de cafeeiros
infestados. Várias ações são preconizadas para minimizar os danos acasionados pelos fitonematóides. Uma
delas é a obtenção de cultivares portadores de resistência genética aos fitonematóides. A possibilidade de
êxito dessa estratégia de manejo é grande, visto ser Coffea canephora fonte de resistência a M. exígua. Como
a resistência a nematóides pode ser específica a raça (s) e ou espécie (s) e com recente constatação da
existência de variabilidade intraespecífica em M. exígua (raças 1 e 2) objetivou-se, neste trabalho, investigar
a reprodução de duas populações deste parasita, em 80 plantas matrizes derivadas do cruzamento da cultivar
Catuai com progênies de Híbrido de Timor, em gerações avançadas (F3, F4 e F5). Esse material genético faz
parte do programa de melhoramento do cafeeiro em execução na EPAMIG. Os resultados obtidos atestam a
grande possibilidade de obtenção de cultivares tipo arábica, principalmente derivados do Híbrido de Timor,
com porte baixo, alto potencial de produção, vigor e, notadamente, resistentes a M. exígua e a ferrugem
(Hemileia vastatrix Berk . Br)
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