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RESUMO
Vários são os fatores que podem interferir na produtividade da soja, entre esses, os nematoides das lesões radiculares
(Pratylenchus brachyurus)  são responsáveis  por  danos econômicos que podem chegar a 50% na produtividade.  O
controle biológico tem apresentado resultados promissores como alternativa eficaz no manejo do patógenos, e os fungos
do gênero Trichoderma vêm se destacando por apresentar bons resultados.  Neste contexto, o objetivo do trabalho foi
avaliar a penetração de  P. brachyurus  em raízes de soja tratadas com diferentes isolados de  Trichoderma  spp., sob
tratamento de sementes. Os tratamentos foram os isolados GF422-T. asperelloides; GF425-Trichoderma spp.; GF427-T.
koningiopsis e  GF362-T.  harzianum e  testemunha  (sem  tratamento),  com  cinco  repetições.  As  avaliações  foram
realizadas aos 5, 10, 15 e 20 dias após inoculação (DAI), com a contagem de todos os espécimes no interior do sistema
radicular. Aos 5 DAI apenas o GF362 não reduziu a penetração do nematoide no sistema radicular da soja, enquanto
aos 10 DAI, a menor penetração foi observada para os isolados GF362 e GF425. Aos 20 DAI, os isolados GF362 e
GF427 demonstraram redução na penetração. Quando se avaliou o total de nematoides, todos os isolados diminuíram a
penetração de P. brachyurus na raiz de soja. De maneira geral, os isolados apresentaram resultados favoráveis para o
controle de P. brachyurus no manejo da cultura da soja.
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1 INTRODUÇÃO

A soja (Glycine max) é a principal cultura do agronegócio brasileiro, sendo o Brasil o segundo
maior produtor mundial  (MANDARINO,  2017). Porém, vários fatores podem limitar o aumento de
produtividade  da  cultura,  dentre  eles  os  nematoides  das  lesões  radiculares  (Pratylenchus
brachyurus) são responsáveis por elevados danos econômicos que podem chegar à perda de até
50% na produtividade (FRANCHINI et al., 2014). Pratylenchus brachyurus apresenta se amplamente
disseminado pelo país, especialmente na região Centro-Oeste (RIBEIRO et al., 2010) e, devido aos
prejuízos, torna-se imprescindível a busca por práticas de controle.

É crescente o uso de organismos antagonistas para o controle de fitonematoides, dentre este
o gênero Trichoderma vem se destacando por apresentar resultados promissores no controle destes
patógenos. Os fungos  Trichoderma spp. são altamente competitivos em ambientes como raízes e
solo (SZABÓ et al., 2012). Os quais dispõem de diferentes mecanismos capazes de controlar os
nematoides, por meio de ação direta e/ou indireta (HARMAN et al., 2004; LUCON 2009; SHARON et
al., 2011; YANG et al., 2012). Alguns trabalhos demostram o potencial do fungo  Trichoderma no
controle de Pratylenchus spp. na cultura da soja (BORTOLINI et al., 2013; MIAMOTO et al., 2017).

Neste contexto, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar a penetração de P. brachyurus
em  raízes  de  soja  tratadas  com  diferentes  isolados  de  Trichoderma  spp.,  sob  tratamento  de
sementes.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Estadual de Maringá-
Campus Umuarama, em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro
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períodos de avaliação,  cada tratamento  com cinco repetições.  Os tratamentos foram:  GF422-T.
asperelloides,  GF425-Trichoderma  spp.,  GF427-T.  koningiopsis e  GF362-T.  harzianum e
testemunha (sem tratamento). As sementes de soja cv. NA 5909 foram tratadas e semeadas em
tubetes contendo 170 mL do substrato (solo: areia), e inoculadas com 500 juvenis do nematoide no
orifício de semeadura. Como inoculo foi utilizado uma população pura de  P. brachyurus  obtida a
partir  de raízes de soja, que foram processadas seguindo a metodologia proposta por Coolen e
D’Herde (1972)  e a  suspensão contendo os  nematoides foi  calibrada sob microscópio  óptico  e
câmara de Peters.

As avaliações foram realizadas aos 5, 10, 15 e 20 dias após inoculação (DAI). Para cada
período de avaliação, as plantas foram cuidadosamente coletadas, separando-se parte aérea e raiz.
As raízes foram lavadas em água corrente e submetidas à metodologia de coloração de nematoides
com fucsina ácida proposta por Byrd et al. (1983). Em seguida, foram depositadas em placas de
Petri com 25 cm de diâmetro, separando as raízes para que não houvesse sobreposições entre suas
partes. As amostras foram avaliadas sob microscópio de luz, com aumento de 100 vezes, contando-
se todos os espécimes no interior do sistema radicular.

Os dados foram transformada por √(x+0,5) e submetidos à análise de variância,  quando
significativos  foi  aplicado  o  teste  de  Tukey  a  0,05  de  probabilidade  utilizando-se  o  programa
estatístico SISVAR.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aos  5  DAI  (dias  após  inoculação),  os  isolados  GF422,  GF425  e  GF427  reduziram  a
penetração do nematoide no sistema radicular da soja, enquanto aos 10 DAI, menor penetração foi
observada para os isolados GF362 e GF425. Na avaliação realizada aos 15 DAI foram observados
redução na penetração para todos os isolados, não diferindo da testemunha, exceto para o isolado
GF362.  Por  outro  lado,  aos  20  DAI,  os  isolados  GF362  e  GF427  demonstraram  redução  na
penetração. Quando se avaliou o total de nematoides, todos os isolados diminuíram a penetração de
P. brachyurus na raiz de soja se comparadas com a testemunha não tratada (Tabela 1).

Tabela 1: Penetração de  Pratylenchus brachyurus  em raízes de soja tratadas com diferentes isolados de
Trichoderma spp., sob tratamento de sementes e inoculadas com 400 nematoides, aos 5, 10, 15 e 20 dias
após a inoculação (DAI)
Tratamento 5 DAI 10 DAI 15 DAI 20 DAI Total
Testemunha 9 a 29 a 40 b 85 a 163 a
GF362 5 ab 13 b 63 a 21 c 100 b
GF422 2 b 26 ab 38 b 51 bc 117 b
GF425 2 b 15 b 30 b 74 ab 121 b
GF427 1 b 31 a 44 b 27 c 103 b
CV (%) 42,67 39,45 28,33 25,67 19,65
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.
Médias originais transformadas por √(x+0,5) para análise estatística. CV = coeficiente de variação.

Assim como no presente trabalho, o fungo Trichoderma spp., também mostrou potencial como
agente de controle biológico no patossistema P.brachyurus-soja, reduzindo o número nematoide e a
penetração nas raízes, quando aplicados via tratamento de semente (BORTOLINI et al., 2013), bem
como, no sulco de plantio (MIAMOTO et al., 2017). 

O gênero  Trichoderma apresenta grande número de isolados que atuam como agentes de
controle  biológico,  os  quais  possuem  diferentes  mecanismos  que  contribui  para  o  controle  de
nematoides  (SZABÓ  et  al.,  2012). O  fungo  pode  exercer  biocontrole  através  da  produção  de
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enzimas, envolvidas no parasitismo de ovos (HARMAN et al., 2004; SHARON et al., 2011). Suárez
et  al.  (2004)  observam  o  aumento  na  atividade  das  enzimas  quitinase  e  protease,  sendo
responsáveis  pela  redução  da  infestação  de  nematoides  de  plantas.  Alteração  nos  exsudatos
radiculares, que inibem a eclosão de juvenis por falta de estímulos (HARMAN et al., 2004); produção
de antibióticos voláteis (YANG et al.,  2012) ou não voláteis;  indução de resistência nas plantas
(HARMAN et al., 2004; SHARON et al., 2011); e promoção de crescimento de plantas (HARMAN et
al.,  2004;  LUCON 2009).  Esses mecanismos podem atuar  de forma indireta e/ou direta sob os
nematoides, coordenando assim o controle (SZABÓ et al., 2012).

Yang  et  al.  (2012)  identificam  um  composto  orgânico  volátil  o  6-pentil-2H-piran-2-ona
produzido por  Trichoderma sp. que apresenta efeito nematicida com  mortalidade acima de 85%.
Corroborando, isolados de Trichoderma spp. contra Meloidogyne incognita utilizam mecanismos que
consistem na produção de metabólitos voláteis, difusíveis e inibitórios aos nematoides, na produção
de enzimas líticas que degradam a quitina dos ovos e capturam formas ativas do nematoide, além
da formação de hifas modificadas, denominadas de armadilhas (SANTIN e MATSUMURA, 2008).

4 CONCLUSÃO

Todos  os  isolados  de  Trichoderma  aplicados  no  tratamento  de  sementes  de  soja
apresentaram potencial na redução da penetração de Pratylenchus brachyurus. 
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