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Populações de Pratylenchus 
brachyurus em raízes de soja 
cultivada após adensamento de 
Brachiaria ruziziensis
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A palhada de Brachiaria ruziziensis tem sido empregada para o manejo do mofo 
branco (Sclerotinia sclerotiorum). Contudo, esta forrageira é hospedeira de 
Praylenchus brachyurus, e não há informações em campo sobre este patos-
sistema forrageira x nematóide.  Para verificar esta relação, foi conduzido um 
experimento em Jataí, GO, na safra 2008/2009. A população de P. brachyurus 
foi avaliada em raízes de soja cv. TMG-123RR, em tratamentos sem cobertura 
do solo e com palhada estabelecida após o cultivo de B. ruziziensis semeada 
em março de 2008, em parcelas com 150, 300, 450 ou 600 pontos de valor 
cultural (PVC). Em subparcelas, foi aplicado Trichoderma harzianum ‘1306’ (0,0, 
0,5 + 0,5, 1 + 1 e 1 L.ha-1) com aplicações em março e outubro de 2008, com 
2 x 109 conídios viáveis.mL-1. Após plantio da soja, amostras de raízes foram ob-
tidas no estágio V5 e submetidas à extração de nematóides pelo método de Co-
olen & D’Herde (1972). Posteriormente, foi feita a contagem de P. brachyurus, 
com os dados submetidos à análise de variância e análise de regressão (5%). 
Verificou-se uma relação linear e proporcional entre P. brachyurus e densidade 
de plantio de soja, ajustada pelo modelo y = 12,373x + 6,475 (R2=0,77**).
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