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No Submédio do Vale do São Francisco, cerca de 90% da área plantada com a cultura da goiabeira (Psidium guajava L.)
é a cultivar Palurna, predominando o plantio de mudas por estaquia herbácea. A partir de 1997, os pomares vêm sofrendo
drásticas perdas ocasionadas pelo nematóide-das-galhas. Observações de campo evidenciam maior suscetibilidade de plantas
estaquiadas em relação às enxertadas sobre goiabeira comum. O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento dos dois
tipos de mudas, com e sem utilização de nematicida. Mudas produzidas por estaquia e por enxertia foram cultivadas em va-
sos de plástico, contendo 3 litros de solo com infestação natural de 200 juvenis de segundo estádio1250 cm ' de solo. Os tra-
tamentos foram: I) mudas tratadas com carbofuran e fenamiphos, na dose de 420 ppm, em duas aplicações dos produtos
alternadamente, com intervalo de 15 dias; 2) mudas plantadas no solo naturalmente infestado; 3) Mudas plantadas no solo



infestado e autoclavado. As avaliações foram realizadas aos 30 c até aos 180 dias do plantio, baseadas no número de galhas/
g de raiz. Os resultados mostraram que houve formação de galhas em ambos os tipos de mudas. O desenvolvimento
populacional foi mais lento nas mudas enxertadas. Contudo, após três meses, não se verificou diferença em relação às
estaquiadas. O tratamento com nematicidas não impediu o desenvolvimento populacional do nematóide. A partir dos 60 dias
em solo infestado, houve coalescência das galhas, interrompendo-se o processo de contagem de galhas. A autoclavagem eli-
minou os nematóides, não permitindo o desenvolvimento de galhas durante a condução do ensaio.


