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RESUMO
A produtividade da soja é comprometida pelo nematoide das lesões radiculares (Pratylenchus brachyurus) e uso de
plantas antagonistas é uma das principais alternativas para o controle desses nematoides. Sendo assim, o objetivo do
trabalho foi avaliar penetração de P.brachyurus em java comparando com a soja. Plântulas de java e soja (testemunha)
foram inoculadas com 700 espécimes, sendo a penetração avaliada do 5º ao 30º dia após inoculação (DAI), a cada cinco
dias, pelo método de coloração de raiz por fucsina ácida.O número de nematoides por grama de raiz aos 5, 10 e 15 DAI
foi superior em java, mesmo que o número total de nematoides não tenha mostrado significância, devido ao volume de
raiz de cada planta. Nas avaliações de 15 e 30 DAI, o número total de nematoides penetrados foi superior em raízes de
soja, entretanto, o número de nematoides por grama de raiz não foi significativo. Conclui-se que a leguminosa java não
inibe a penetração de P. brachyurus.

PALAVRAS-CHAVE: Antagonistas, Macrotyloma axillare, Rotação de culturas.

1 INTRODUÇÃO

A soja (Glycine max) é hospedeira de diversos nematoides, sendo um dos mais prejudiciais o
nematoide das galhas (Meloidogyne spp.), devido sua ampla disseminação, em especial a espécie
Meloidogyne  javanica  (DIAS  et  al.,  2010).  Em  casos  de  cultivares  suscetíveis,  condições  de
temperatura e umidade favoráveis, as perdas causadas por este nematoide podem chegar até 90%
(DIAS-ARIEIRA; CHIAMOLERA, 2011).

O controle  e  manejo  de nematoides são realizados pelo  uso de nematicidas,  variedades
resistentes e rotação de culturas. Entretanto, o uso de nematicidas pode-se tornar inviável devido
seu alto  custo,  e  a  utilização de variedades resistentes  é  escassa,  uma vez que as  fontes  de
resistências são baixas. Nesse caso,  uma alternativa viável  para o controle é o uso de plantas
antagonistas em rotação ou sucessão de culturas (FERRAZ et al., 2010).

Um dos exemplos mais conhecidos de planta antagonista no controle de nematoides é a
Crotalaria spp. Muitos trabalhos mostram que a utilização de C. spectabilis no controle de diversas
espécies de nematoides, como M. javanica,  M. incognita e P. brachyurus é eficiente, diminuindo a
população dos mesmos no campo (INOMOTO et al., 2006; SANTANA et al., 2012; VEDOVETO et
al., 2013).

Porém, algumas espécies de leguminosas ainda são pouco estudadas, como é o caso do java
(Macrotyloma axillare  cv. Java), uma leguminosa forrageira híbrida, de ciclo perene e trepadeira
volúvel, pouco exigente quanto a fertilidade de solo para se desenvolver (PAIVA et al., 2008). Sendo
assim, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos antagonistas de exsudatos radiculares na eclosão
de juvenis de M. javanica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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Na avaliação do efeito de exsudatos radiculares do java sobre a eclosão de juvenis de  M.
javanica, utilizou-se a soja cv. Pintado como testemunha. Para obtenção das plântulas, as sementes
de soja e java foram mergulhadas em solução de álcool (70%) por 1 min e, posteriormente, em
solução de hipoclorito de sódio (5%) por 1 min. Após assepsia, as sementes foram semeadas em
bandeja  de  poliestireno,  previamente  desinfetada  com álcool  (70%),  contendo  areia  esterilizada
obtida por tripla autoclavagem (120 °C. 30 mim⁻¹). As bandejas semeadas foram mantidas em casa
de vegetação até 15 dias após a germinação.

As plântulas foram cuidadosamente removidas, lavadas com água destilada para a retirada do
excesso de areia. A parte aérea foi cortada e descartada, as raízes foram então acondicionadas em
caixa tipo gerbox, previamente desinfestada com álcool (70%), forradas com duas folhas de papel
para germinação e umedecidas com água destilada (CAMPOS; CAMPOS; COIMBRA, 2006). 

Posteriormente, cada sistema radicular foi  transferido para o interior  do tubo de extração,
tomando-se o cuidado para não injuriar as raízes. Para obtenção dos tubos de extração, ponteiras
plásticas para micropipetas, de 1 a 5 ml, foram seccionadas a 1 cm de sua extremidade inferior, ao
qual  foi  coberta com 10 mm2 (1cm x 1cm) de papel  de filtro  (Ø = 14μm; C42-faixa azul,  Unifil)
justaposto a uma tela de náilon (Ø = 0,025 mm, tecido de náilon). Em seguida, este conjunto foi
acoplado ao tubo tipo Eppendorf de 1,5 ml, e imediatamente vedado com fita adesiva para evitar o
desprendimento desta conexão (SANTOS; GOMES, 2011). 

Cada  tubo  contendo  a  respectiva  plântula  foi  centrifugado  a  3.000  rpm,  por  12  minutos,
obtendo-se assim, os exsudatos radiculares, os quais foram congelados a -20°C, na ausência de luz,
até a sua utilização. 

Para obtenção de ovos de M. javanica, o nematoide foi multiplicado em tomateiro cv. Santa
Clara, por 60 dias em casa de vegetação. Posteriormente as plantas foram retiradas dos vasos e
lavadas em água, para retirar o excesso de solo. A parte aérea foi descartada, enquanto as raízes
foram seccionadas em pedaços de 3 cm e colocadas em garrafa pet contendo solução de hipoclorito
de sódio (5%) e agitada fervorosamente, para o desprendimento das massas de ovos. A solução
obtida foi vertida em peneira de 60 mesh acoplada a de 500 mesh. O material retido na peneira de
500 mesh foi  lavado com água,  para retirar o  excesso de hipoclorito,  e coletada para posterior
contagem.

Foram utilizados os dois tratamentos, soja e java, com três diluições, sendo estas 0 (água
pura), 1:1 (1 exsudato: 1 água) e 1:2 , com quatro repetições. Em cada fosso da placa de Elisa,
distribuiu-se 100 µl da solução com exsudatos (tratamentos) e 100 µl de solução contendo 30 ovos
de M. javanica. As placas de Elisa contendo os tratamentos foram fechadas e colocadas em BOD,
sem iluminação, mantidas a 27 ºC. Realizou-se avaliações com 4 e 8 dias após a montagem, para
observar o número de J2 eclodidos.

Para análise das doses de exsudatos radiculares sobre a eclosão de juvenis, os dados foram
submetidos a análise de variância (ANOVA).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para  o  experimento  de  exsudatos  radiculares,  avaliou-se  concentrações  1:1  e  1:2
(exsudato:água), além da testemunha contendo apenas água.

De acordo com a análise de variância, observou-se que não houve diferença significativa para
as concentrações de exsudatos, para as plantas avaliadas e para a interação entre esses fatores
(Tabela 1). 
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Tabela  1:  Porcentagem  de  eclosão  de  juvenis  de  M.  javanica submetido  aos  tratamentos  com
exsudatos radiculares de soja e java nas diluições água:  exsudato  1:1 e  1:2,  usando água como
testemunha, após quatro e oito dias de incubação
Dose/Tratamento     Avaliação aos 4 DAI     Avaliação aos 8 DAI

Soja Java Soja Java
Testemunha 52,07Aa 52,07 Aa 91,65 Aa 91,65Aa
1:1 41,65Aa 75,00 Aa 91,65 Aa 87,50Aa
1:2 37,47Aa 41,65 Aa 91,65 Aa 75,00Aa
CV(%)                 42,32                  18,15

Dentro de cada época de avaliação, médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna ou minúscula na linha não
diferem entre si a 5% de probabilidade.

Apesar da necessidade de um estudo mais aprofundado, incluindo outras concentrações de
exsudatos, este resultado já era esperado, visto que o java não inibe a penetração do nematoide no
sistema radicular,  apenas impede o seu desenvolvimento  após a penetração (MIAMOTO et  al.,
2016). Tal resultado corrobora pesquisas realizadas com mucuna preta e M. incognita, nas quais a
planta permitiu a penetração, mas os exsudatos não afetaram a eclosão (TENENTE; LORDELLO;
DIAS, 1982). Por outro lado, plantas resistentes a penetração, produziram exsudatos que inibiram a
eclosão,  como constatado nos trabalhos envolvendo  Brachiaria  e nematoide  das galhas (DIAS-
ARIEIRA et al., 2003).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente trabalho foi  possível  concluir  que,  os exsudatos radiculares de java não
interferem na eclosão de ovos de M. javanica.
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