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Os nematóides, especialmente os do gênero Meloidogyne, particularmente a espécie M. incognita é um dos
piores problemas da cafeicultura paranaense. As principais raças que ocorrem são 1, 2, 3, 4, e 5, sendo mais
freqüentes as raças 5 (>50%), 2 (25%) e 1 (12%), com destaque para as duas primeiras. Carneiro e
colaboradores descreveram a raça 5 de M. incognita como sendo M. paranaensis devido à diferença genética
e a alta ocorrência no Paraná. Este parasito pode reduzir a produtividade a níveis antieconômicas na primeira
produção, em condições de alta infestação, tanto em solo arenoso como em argiloso, para as cultivares
altamente suscetíveis como Mundo Novo, Catuaí e IAPAR-59. Apesar de que o controle de nematóides, em
cafeeiros, possa ser realizado de diversos modos, com relação a M. incognita e M. paranaensis, a maioria
deles vem apresentando baixa eficiência. O objetivo deste trabalho foi identificar em progênies de cafeeiros
de Coffea arabica e derivados de híbridos interespecíficos, fontes de resistência ao nematóide M. incognita
raças 1 e 2. O experimento foi conduzido no delineamento em blocos ao acaso. Foi utilizada a escala de Taylor
& Sasser(1978) para classificação das plantas pela quantidade de ootecas e galhas nas raízes de cafeeiros
com seis pares de folhas. A distribuição de plantas suscetíveis e resistentes foi realizada comparando com a
testemunha altamente suscetível a raça 1, Catuaí Vermelho IAC 99 ou a raça 2, Mundo Novo IAC 388-17-1.
Classificaram-se as progênies como homozigotas ou heterozigotas, através do teste Qui-quadrado, com 1 grau
de liberdade na hipótese de segregação de 3:1, respectivamente de plantas moderadamente resistentes e
altamente suscetíveis.  Foi realizado o teste de Duncan a 5% para comparação entre as médias. A análise de
variância mostrou alta significância e boa precisão experimental. Selecionaram-se 15 progênies superiores,
que mostraram níveis significativamente menores de parasitismo, descendentes de plantas com produtividade
e outras características agronômicas favoráveis. As linhagens resistentes selecionadas serão avaliadas como
cultivares experimentais em ensaios regionais, em áreas com infestação de Meloidogyne incognita, e testadas
para as outras raças.
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