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RESUMO 

 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Agronomia: Agricultura e Ambiente 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

DIVERSIDADE DA NEMATOFAUNA EM POMARES DE VIDEIRA COM SINTOMAS 
DE DECLÍNIO E AGRESSIVIDADE DE Mesocriconema xenoplax 

 

AUTOR: PAULO ROBERTO KUHN 
ORIENTADORA: STELA MARIS KULCZYNSKI 

Frederico Westphalen, RS, 07 de março de 2015 
 

Teve-se por objetivo neste estudo realizar um levantamento da nematofauna em 
pomares de videira da Serra Gaúcha que apresentavam sintomas de declínio; 
avaliar a patogenicidade e agressividade do nematoide anelado Mesocriconema 
xenoplax em videira e pessegueiro; e testar a suscetibilidade de plantas daninhas e 
forrageiras a duas populações de M. xenoplax. O estudo da diversidade e densidade 
populacional de nematoides foi realizado nove pomares de videira da Serra Gaúcha, 
onde foram identificados os gêneros Mesocriconema; Ogma; Meloidogyne; 
Paratrichodorus; Helicotylenchus; Xiphinema; Pratylenchus; Hemicicliophora e 
nematoides de vida-livre, sendo que os nematoides de vida livre e Mesocriconema 
apresentaram-se em maior densidade populacional que os demais. Caracterizou-se 
bioquimicamente pela técnica de eletroforese as populações de Meloidogyne e 
morfometricamente três populações do gênero Mesocriconema. Para Meloidogyne 
foram identificados oito bandas esterásticas e quatro fenótipos de esterase (Est) os 
quais corresponderam às espécies Meloidogyne javanica Est J3, M. incognita Est I2, 
M. arenaria Est A2 e M. hapla Est H1 e identificada apenas uma espécie, M. 
xenoplax. Posteriormente, três cultivares copa (Concord, Niagara rosada, Bordô) e 
um porta-enxerto (Paulsen) de videira e a cultivar de pessegueiro Capdbosq foram 
inoculadascom 2000 espécimes de M. xenoplax de quatro populações distintas, três 
oriundas de pomares de videira da Serra Gaúcha e uma oriunda de pomar de 
pessegueiro do município de Pelotas, RS. Após a instação do insaio, a cada 30 dias 
foi determinado o teor de clorofila das plantas, e aos 180 dias as plantas foram 
analisadas quanto ao comprimento do ramo principal, massa fresca da parte aérea, 
diâmetro do colo, comprimento da raiz principal, massa fresca do sistema radicular e 
área foliar. Também foi determinada a atividade enzimática de peroxidase dos 
ramos de cada planta. A seguir, foram processados os solos e determinado o fator 
de reprodução de cada população de M. xenoplax para avaliação da patogenicidade 
e agressividade do nematoide. Entre as populações de M. xenoplax testadas, 
observou-se que existe diferença quanto à agressividade, caracterizando-se a 
população 2 proveniente de videira como a mais agressiva, sendo esta patogênica a 
todos genótipos testados, cuja cultivar Bordô foi a mais suscetível. Na avaliação das 
espécies forrageiras as populações de M. xenoplax testadas, ervilhaca, crotalária, 
grama-seda e grama sempre-verde, proporcionaram maior FR, sendo consideradas 
como plantas hospedeiras suscetíveis em pomares de videira e pessegueiro com 
histórico da presença de M. xenoplax. As gramíneas aveia branca; aveia preta; 
azevém; milheto e sorgo, foram consideradoas como más hospedeiras a 
Mesocriconema xenoplax. 
 

Palavras-chave: nematoide anelado, cultivares, suscetibilidade 
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NEMATOFAUNA DIVERSITY IN VINE GROVES WITH SYMPTOMS OF DECLINE 
AND AGGRESSION OF Mesocriconema xenoplax 

 
AUTHOR: PAULO ROBERTO KUHN 

SUPERVISOR: STELA MARIS KULCZYNSKI 
Frederico Westphalen, RS, march 07th, 2015 

 

Had it aimed in this study to survey the plant-parasitic nematodes in the Serra 
Gaúcha vineyards with symptoms of decline; evaluate the pathogenicity and 
aggressiveness Mesocriconema xenoplax in vine and peach; and test the 
susceptibility of weed and forage the two population M. xenoplax.First we evaluated 
the diversity of genres and populcional density of plant-parasitic nematode genera 
associated to nine vineyards of the Serra Gaúcha.In the survey the Mesocriconema 
genera were identified; Ogma; Meloidogyne; Paratrichodorus; Helicotylenchus; 
Xiphinema; Pratylenchus; Hemicicliophora and free-living nematodes, and the free 
living nematodes and Mesocrinema apresentram in more densely populated than 
others.The following was characterized biochemically by electrophoresis populations 
and morphological and morphometric Meloidogine three populations of ringed 
nematode Mesocriconema genre with the highest population levels, eight 
esterásticas bands were identified and four phenotypes of esterase (Est) which 
corresponded to the species M. javanica Est J3, M. incognita Est I2, M. arenaria and 
M. hapla A2 Est Est H1. the only species identified the Mesocriconema gender was 
Mesocriconema xenoplax.Subsequently, three cultivars room (Concord, Niagara pink, 
Claret) and a rootstock (Paulsen) vine and the cultivar Peach Capdbosq were 
inoculated or not with 2000 M. xenoplax specimens from four different populations, 
coming from three vineyards Serra Gaúcha and a coming of peach orchard in the city 
of Pelotas, Brazil, kept in the collection by Embrapa Clima Temperado.Every 30 days 
was determined chlorophyll content of plants. After 180 inoculation, the plants of 
each treatment were measured morphologically and analyzed for length of the main 
branch, fresh weight of aerial part, stem diameter, main root length, fresh weight of 
root and leaf area. Also enzymatic activity was determined peroxidase branches of 
each plant.Then the soil in each sample was processed for determination of the final 
population and calculating the reproduction factor of each population of M. xenoplax 
each cultivar to evaluate the pathogenicity of the nematode and 
aggressiveness.Among the populations of M. xenoplax tested, it was observed that 
there is a difference as to the aggressiveness characterizing the population 2 of from 
vine to be the most aggressive, which is pathogenic to all genotypes of grapevine, 
the board was cultivating the most susceptible.In the evaluation of forage species to 
populations d M. xenoplax tested, vetch, sunn hemp, bermudagrass and grass 
evergreen, provided higher FR M. xenoplax, being considered as susceptible host 
plants and vine groves and peach with a history of presence of M. xenoplax must be 
eliminated. Unlike grasses oat; oats; ryegrass; millet and sorghum can be used as 
cover crops in orchards and vine peach contaminated with Mesocriconema xenoplax 
due to its low reproducibility in these plants. 
 

Key words: ring nematode, cultivars, susceptibility. 
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DIVERSIDADE DA NEMATOFAUNA EM POMARES DE VIDEIRA COM 
SINTOMAS DE DECLÍNIO E AGRESSIVIDADE DE Mesocriconema 

xenoplax 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

 A videira (Vitis spp.) é uma espécie frutífera cuja sua produção no Brasil 

encontra-se principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste com destaque para 

os Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco 

e Minas Gerais. O Rio Grande do Sul é o principal produtor com área de 36.668 ha, 

correspondendo a 56,08% da área total do país (MELLO; PROTAS, 2003). 

 Na cultura da videira, doenças causadas por fitonematoides podem afetar 

seriamente a planta, prejudicando o seu desenvolvimento, o estabelecimento no 

campo e a qualidade dos frutos produzidos, constituindo-se, dessa forma, fator 

limitante à produtividade (NAVES et al. 2005). O parasitismo de nematoides nessa 

cultura resulta em alterações variadas nas plantas, além da redução na produção. A 

maioria das espécies parasita as raízes causando danos como as galhas e 

necroses, morte de segmentos radiculares, redução e quebra do córtex radicular, 

redução no volume de raízes além de sintomas reflexos como murcha e 

amarelecimento das folhas e tamanho reduzido das plantas e morte dos ponteiros 

(NAVES, 2005). 

 Os principais gêneros de fitonematoides já relatados parasitando a cultura da 

videira são: Meloidogyne spp., Criconemoide sp., Xiphinema spp., Pratylenchus 

spp., Helicotylenchus sp., Hemicycliophora sp., Tylenchus sp., T. semipenetrans, 

Mesocriconema sp., Trichodorus sp. Aphelenchussp., Aphelenchoides sp. e 

Ditylenchus sp. (CURI et al., 1998; MAXIMIANO et al., 1999; GOMES et al., 2001; 

NAVES et al., 2005; GOMES et al., 2009). 

 A despeito da realização de alguns levantamentos objetivando a identificação 

dos agentes bióticos (GOMES, 2001; KUHN, 1981; GARRIDO et al. 2004) possíveis 

fatores abióticos associados à sanidade e sobrevivência das videiras, tem-se 

observado a morte acentuada de plantas em pomares da Serra Gaúcha. Em 

levantamentos realizados foram observados vários gêneros de fitonematoides 
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associados ao declínio da videira, porém, pouco se conhece sobre este complexo na 

morte dessas plantas. 

 O declínio da videira vêm ocorrendo nos pomares e traz grande preocupação 

aos produtores, devido aos prejuízos causados por este complexo. Há a hipótese de 

que pragas de solo como a pérola-da-terra ou nematoides, são capazes de 

enfraquecer as plantas e produzir aberturas para inoculação de fungos como 

Fusarium oxysporum f.sp. herbemontis, levando as plantas ao declínio. Os fungos 

Cylindrocarpon liriodendri J. D. MacDonald & E. E. Butler (HALLEEN et al., 2006), C. 

macrodidymum Schroers, Halleen & Crous (HALLEEN et al., 2004), e, pela forma 

encontrada no Brasil, C. destructans (GARRIDO et al., 2004), são considerados 

alguns  dos mais importantes causadores de doenças de raiz e tronco que afeta 

pomares de todo o mundo (ALANIZ et al., 2007). 

 Espécies de Phaeoacremonium, causadores do “chocolate” ou “doença de 

Petri”, têm sido relatadas de modo estreitamente associado à mortalidade de 

pomares de videira jovens e ao declínio em pomares de videira estabelecidos 

(GATICA et al., 2001). Dentre as espécies de Phaeoacremonium, as mais comuns 

são P. aleophilum, P. angustium e P. viticola. 

 De acordo com Kuhn e Fajardo (2003), os principais agentes de declínio da 

videira identificados no Brasil são: Eutypa lata, forma conidial Libertella 

blepharis, encontrada em vinhedos de São Paulo e Rio Grande do 

Sul; Botryosphaeria spp., forma conidial: Botryodiplodia theobromae ; encontrada em 

São Paulo e Nordeste e Sphaeropsis sp. relatada principalmente no Rio Grande do 

Sul: Phomopsis viticola encontrada no Rio Grande do Sul. Estes declínios costumam 

apresentar sintomas nas plantas cerca de 2 a 4 anos após a infecção. 

 O pessegueiro (Prunuspersica L. Batsch) é uma árvore frutífera de clima 

temperado que ocupa o 8° lugar na produção mundial de frutas, e abrange uma área 

de 1,4 milhões de hectares em pomares produtivos. Essa cultura vem crescendo em 

todo o mundo pelo aumento no consumo de frutos in natura e pela sua utilidade para 

industrialização e comercialização sob forma de sucos e enlatados (RASEIRA; 

QUEZADA, 2003). No Brasil, a produção concentra-se na região Sul e Sudeste com 

aproximadamente 36.000 hectares em fase de produção. O Estado do Rio Grande 

do Sul se destaca como maior produtor nacional, detendo aproximadamente 61% da 

área plantada (AGRIANUAL, 2013). 
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Na cultura do pessegueiro já foram relatadosmais de trinta gêneros de 

nematoides, alguns muito importantes devido aos severos danos que causam. Estes 

gêneros, quando não controlados, podem tornar-se um fator limitante no cultivo 

desta frutífera (WEHUNT; NYCZEPIR, 1988). Segundo Rossi (2002) e Barker e 

Clayton (1973) dentre as principais espécies de fitonematoides que parasitam o 

pessegueiro, destacam-se aquelas que pertencem aos gêneros Mesocriconema, 

Pratylenchuse Meloidogyne. 

Mesocriconema xenoplax (Raski) Loof e de Crise Criconemellaxenoplax 

(Raski) Luc &Raski, é ectoparasita polífago, pois parasita diversas famílias de 

plantas (WESTCOTT et al.,1994) com preferência marcante por espécies vegetais 

lenhosas, perenes, como pinheiros e outras essências florestais, videira, nogueira, 

ameixeira e, em especial, pessegueiro (LOOF; DE GRISSE, 1989). E, está 

largamente distribuído nas Américas do Norte e do Sul, Europa, África, Austrália, 

Índia e Japão (WILLIAMS, 1972). 

 O nematoide anelado, como também é denominado o gênero 

Mesocriconema, apresenta sua reprodução por anfimixia (reprodução cruzada), 

porém na ausência do macho a reprodução ocorre por partenogênese. Em 

laboratório, a duração do seu ciclo de vida é de 3,5 a 5 semanas. Embora esse 

fitonematoide seja caracterizado como ectoparasita, em alguns casos pode ser 

encontrado no interior das raízes. Solos arenosos favorecem a sua movimentação e 

seu desenvolvimento (LOOF;  DE GRISSE, 1989). 

 Assim como nos Estados Unidos (WEHUNT et al., 1980; REILLY et al.,1986), 

no Rio Grande do Sul (CARNEIRO et al.,1993), há a ocorrência de uma doença 

complexa chamada “Síndrome da Morte precoce do Pessegueiro”, ou “Peach Tree 

Short Life”(PTSL), provocando a morte-precoce de pessegueiros. Esta síndrome 

está relacionada à presença de Mesocriconema xenoplax (ROSSI, 2002) e 

associada a fatores abióticos, tem limitado a expansão da áreae o incremento da 

produtividade e tem sido relatada desde o final da década de 1980 na região de 

Pelotas, Rio Grande do Sul (RS) (GOMES, 2001; MAYER et al., 2009). 

 De acordo com Nyczepir et al. (1983) a síndrome da morte-precoce do 

pessegueiro se caracteriza pela morte de plantas no final do inverno e início da 

primavera, após drástica redução da temperatura e estímulo à produção de ácido 

indolacético. De acordo com Campos et al. (1998), plantas de pessegueiro com esta 

síndrome podem ser identificadas ao final do período da dormência, pela redução ou 
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paralisação do crescimento, evidenciada pela diminuição ou falta de brotação e 

floração. Carneiro et al. (1993), ao investigar a causa do declínio de pomares de 

pessegueiro com sintomas da morte de plantas na Encosta do Sudeste do Rio 

Grande do Sul, constataram que o nematoide anelado Mesocriconema xenoplax 

estava presente em 100% das amostras. Mais tarde, Gomes et al. (2000) relataram 

o parasitismo de M. xenoplax associado à Meloidogyne javanica em ameixeiras com 

evidentes sintomas de PSTL. Da mesma forma, vários autores (PINKERTONET et 

al., 2005; AMBROGIONI et al., 1980; KLINGLER; GERBER, 1972) também já 

observaram elevado nível populacional de M. xenoplax em pomar de Videira que 

apresentavam sintomas de declínio e morte. 

 O parasitismo de M. xenoplax na cultura da videira e do pessegueiro causa o 

escurecimento local e rápido do sistema radicular, seguido da destruição dos 

tecidos, resultando no atrofiamento dessas raízes (KLINGLER; GERBER, 1972; 

SANTO; BOLANDER, 1977). Estudos de ultraestrutura de raízes têm demonstrado 

que M. xenoplax causa severa destruição nos tecidos da epiderme e camadas do 

córtex, ocorrendo a destruição das células desses tecidos em várias plantas que 

apresentavam os sintomas. (LOWNSBERY et al., 1978). 

  De acordo com Richard (1981), o rompimento dos tecidos de raízes 

possibilita aumentos consideráveis nos conteúdos de compostos fenólicos que são 

liberados a partir do rompimento das células. Esses compostos fenólicos atuam 

inativando a IAA-oxidase. Sem a atuação desta enzima, plantas de pessegueiro 

apresentarão altas concentrações de IAA, permanecendo com alguma atividade 

durante o período de dormência e sendo consequentemente, sensível ao estresse 

causado pelo frio. As fenol-oxidases, enzimas presentes geralmente em maiores 

concentrações em variedades de plantas resistentes, tem a propriedade de oxidar os 

compostos fenólicos em quinonas, que são em geral mais tóxicas aos 

microrganismos, atuando também, na polimerização dos compostos fenólicos em 

substancias lignificantes, que se depositam nas membranas celulares e papilas e 

dificultam o desenvolvimento de patógenos (AGRIOS, 1997). 

 As técnicas de controle mais recomendadas para as fitonematoses, em geral, 

são o uso de cultivares resistentes, controle biológico, rotação de cultura com 

plantas não hospedeiras, incorporação de matéria orgânica e nematicidas sistêmicos 

(LORDELLO, 198). De acordo com Severino (2007), o controle de nematoides é 

uma prática bastante complexa. Inicialmente, medidas preventivas devem ser 
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tomadas, evitando a entrada destes microorganismos em áreas onde ainda não 

estejam presentes. Após introdução, devem-se adotar medidas na tentativa de 

reduzir ou minimizar danos por eles causados. 

 Entre as medidas de controle que podem ser adotadas para reduzir as 

populações de nematoides, o uso de variedades resistentes ou tolerantes é sem 

duvida o mais prático e econômico (LORDELLO, 1981). A busca por genótipos com 

resistência genética a nematoides tem sido considerada uma alternativa atraente 

para produtores e pesquisadores. Do ponto de vista sustentável, o manejo varietal é 

o método mais adequado, pois não é oneroso, não agride o meio ambiente, além de 

não precisar de equipamentos suplementares para sua aplicação (STARR et al., 

2002).Também a utilização de plantas de cobertura más hospedeiras, podem 

controlar as populações de nematoides, mantendo a qualidade do solo (CARNEIRO 

et al. 1998). Dessa forma, o presente trabalho foi dividido em três etapas. Na 

primeira, foi realizado um levantamento nematológico em pomares de videira na 

Serra Gaúcha que apresentavam sintomas de declínio e morte, bem como a 

identificação das espécies do gênero Meloidogyne e Mesocriconema nas 

populações de maior ocorrência. Na segunda, foi estudado em quatro cultivares de 

videira e em uma cultivar de pessegueiro,a patogenicidade e agressividade das três 

maiores populações de Mesocriconema spp. isoladas de pomares de videira da 

Serra Gaúcha e de uma população de Mesocriconema xenoplax coletada em pomar 

de pessegueiro da região de Pelotas, RS,. E finalmente, avaliou-se a 

hospedabilidade de duas populações de M. xenoplax em plantas frutíferas, daninhas 

e forrageiras que prevalecem nas entrelinhas de cultivo de videira e pessegueiros. 
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ARTIGO I – LEVANTAMENTO DA NEMATOFAUNA EM POMARES DE 
VIDEIRA DA SERRA GAÚCHA COM SINTOMAS DE DECLÍNIO E 
CARACTERIZAÇÃO DAS ESPÉCIES DE Meloidogyne e 
Mesocriconema   
 

 

RESUMO - Diferentes espécies de nematoides fitoparasitas afetam o 

desenvolvimento de diversas frutíferas de clima subtropical e temperado, causando 

perdas na produção. Diante desse fato, objetivou-se nesse estudo, realizar um 

levantamento nematológico em pomares de videira da Serra Gaúcha que 

aprestavam sintomas de declínio, bem como identificar as espécies dos gêneros 

Meloidogyne e Mesocriconema de populações dos pomares de videira e 

Mesocriconema de uma população de um pomar de pessegueiro associada à morte-

precoce, em Pelotas, RS. As coletas de solo foram realizadas em nove pomares de 

videira pertencentes aos municípios de Caxias do Sul, Pinto Bandeira, Antônio 

Prado, Veranópolis e Flores da Cunha. Foi realizada a identificação e quantificação 

dos gêneros dos nematoides encontrados em cada pomar de videira, bem como a 

caracterização bioquimica pela técnica de eletroforese, utilizando-se a isoenzima 

esterase para o gênero Meloidogyne e a caracterização morfológica para 

identificação das espécies do gênero Mesocriconema de três pomares de videira e 

de uma população de Mesocriconema de pomar de pessegueiro. Os gêneros 

identificados nos pomares de videira foram: Mesocriconema; Ogma; Meloidogyne; 

Paratrichodorus; Helicotylenchus; Xiphinema; Pratylenchus; Hemicicliophora e 

nematoides de vida-livre, sendo Mesocriconema o gênero de fitonematoide que 

apresentou a maior densidade populacional no solo (56,66 a 363,33/100cm3 solo) 

seguido pelo Meloidogyne (106,66 a 183,33/100cm3 solo). Através da caracterização 

bioquímica foram identificadas as espécies Meloidogyne javanica Est J3, M. 

incognita Est I2, M. arenaria Est A2 e M. hapla Est H1. Através da técnica de 

morfométria dos espécimes de Mesocriconema, identificou Mesocriconema xenoplax 

nos pomares de videira e de pessegueiro. 

 

Palavras-chave: Vittis spp., enfraquecimento, morte, fitonematoides, espécies. 
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ABSTRACT - Different species of plant parasites nematodes affect the development 

of various fruit of subtropical and temperate climate, causing production losses. 

Given this fact, the aim of that study, conduct a survey in nematodes vineyards of 

Serra Gaucha that were preparing symptoms of decline, as well as identifying 

Meloidogyne andMesocriconema genus species populations of the vineyards and a 

population of a peach orchard associated with death- early, kept in collection by 

Embrapa Clima Temperado, Pelotas. The soil samples were taken in nine vineyards 

belonging to the municipalities of Caxias do Sul, Pinto Bandeira, Antonio Prado, 

Veranópolis and Flores da Cunha. Identification and quantification of the genera of 

nematodes found in each vineyard was carried out and the characterization 

biochemically by electrophoresis, using the esterase to the genus Meloidogyne and 

morphological characterization to identify the species of the genus Mesocriconema 

three vineyards and of a population of Mesocriconema kept collection by Embrapa 

Clima Temperado. The genera identified in the vineyards were Mesocriconema; 

Ogma; Meloidogyne; Paratrichodorus; Helicotylenchus; Xiphinema; Pratylenchus; 

Hemicicliophora and free-living nematodes, and plant parasitic nematode 

Mesocriconema the gender with the highest population density in the soil (56.66 to 

363.33 / 100cm3 soil), followed by Meloidogyne (106.66 to 183.33 / 100cm3 soil). 

Through biochemical characterization were idetificadas species Meloidogynejavanica 

Est J3, M. incognita Est I2, M. arenaria Est A2 and M. hapla Est H1. Through the 

technique of morphometry of Mesocriconema of specimens, Mesocriconema 

xenoplax in vine groves and peach.  

 

Key-words: Vittis spp., weakening, death, plant-parasitic nematodes, species. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 A videira (Vitis spp.) é uma planta perene da família Vitaceae cultivada em 

quase todas as partes do mundo, exceto em alguns locais que não oferecem um 

mínimo de condições climáticas satisfatórias para seu desenvolvimento (POMMER, 

2003). A produção de uvas no Brasil está dividida em dois grupos: uvas finas ou 

européias (Vitis vinifera), e uvas comuns rústicas ou americanas (V. labrusca ou 

híbridas). Estes grupos apresentam características diferenciadas quanto à produção, 

resistência a pragas e produtos que originam (CAMARGO; NACHTIGAL, 2007). 

Problemas fitossanitários vêm ocorrendo há vários anos em pomares de 

videira da Serra Gaúcha como a filoxera, a pérola-da-terra (Eurhizococcus 

brasiliensis) e fungos de solo (LORDELLO; LORDELO 2003), o que tem diminuído a 

produtividade e a qualidade dos frutos e derivados produzidos. Dentre estes 

problemas fitossanitários, os fitonematoides assumem como patógenos 

responsáveis pelo definhamento dos pomares de videira. Diferentes espécies de 

nematoides fitoparasitas afetam o desenvolvimento de Vittis spp. no mundo inteiro, 

onde são estimadas perdas médias anuais que podem chegar até 20% na redução 

da produção (RASKI; KRUSBERG, 1984), sendo esses patógenos um fator limitante 

à produtividade (NAVES, 2005). 

O primeiro relato de nematoides afetando videira foi descrito na Flórida (EUA), 

o nematoide das galhas (Meloidogyne spp.) (NEAL, 1889). Contudo, somente a 

partir de 1994, Raski associou o declínio de videira a várias espécies de 

fitonematoides, destacando-se: o nematoide das galhas Meloidogyne spp., o 

nematoide do punhal Xiphinema spp., o nematoide das lesões Pratylenchus spp., 

Tylenchulus semipenetrans, o nematoide anelado Mesocriconema spp., 

Paratylenchus spp., Paratrichodorus spp. e Trichodorus spp. (LORDELLO; 

LORDELLO, 2003). 

 Nas últimas décadas vem sendo observado o declínio e a morte de videira 

nos pomares da Serra Gaúcha. No Brasil, levantamentos realizados em diferentes 

regiões registraram a ocorrência de vários gêneros e espécies de fitonematoides 

associados à rizosfera da videira (NAVES, 2005). A infestação de pomares de videira 

com Meloidogyne já foi relatada por Maximiniano et al. (1999) em Caldas-MG e no 

Rio Grande do Sul (SOMAVILLA, 2011). Este gênero já foi relatado por Gomes et al. 
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(2009) e por Somavilla (2011) sendo considerado um dos mais importantes 

fitonematoides causadores de danos em videira, pois ocorre a formação de galhas 

nas raízes, restringindo a absorção de água, nutrientes e o crescimento da planta, 

além de poder predispô-la ao ataque de outros patógenos. 

 O declínio da videira pode estar relacionado com a apresença da nematoides 

e da pérola da terra, que acabam abrindo portas de entrada para demais patógenos. 

Fungos como Fusarium oxysporum f.sp. herbemontis,Cylindrocarpon liriodendri J. D. 

MacDonald & E. E. Butler (HALLEEN et al., 2006), C. macrodidymum Schroers, 

Halleen & Crous (HALLEEN et al., 2004), e, pela forma encontrada no Brasil, C. 

destructans (GARRIDO et al., 2004), são considerados alguns  dos mais importantes 

causadores de doenças de raiz e tronco que afeta pomares de todo o mundo 

(ALANIZ et al., 2007). 

 Espécies de Phaeoacremonium, causadores do “chocolate” ou “doença de 

Petri”, têm sido relatadas de modo estreitamente associado à mortalidade de 

pomares de videira jovens e ao declínio em pomares de videira estabelecidos 

(GATICA et al., 2001). Dentre as espécies de Phaeoacremonium, as mais comuns 

são P. aleophilum, P. angustium e P. viticola. 

 De acordo com Kuhn e Fajardo (2003), os principais agentes de declínio da 

videira identificados no Brasil são: Eutypa lata, forma conidial Libertella 

blepharis, encontrada em vinhedos de São Paulo e Rio Grande do 

Sul; Botryosphaeria spp., forma conidial: Botryodiplodia theobromae ; encontrada em 

São Paulo e Nordeste e Sphaeropsis sp. relatada principalmente no Rio Grande do 

Sul: Phomopsis viticola encontrada no Rio Grande do Sul. Estes declínios costumam 

apresentar sintomas nas plantas cerca de 2 a 4 anos após a infecção. 

 Em levantamento nematológico realizado por Gomes et al. (2001) em 

pomares de videira que apresentavam sintomas de declínio na Serra Gaúcha, 

verificaram a presença em alta população do nematoide do gênero Mesocriconema, 

este fitonematoide foi o que mais apareceu em suas amostras e o único 

fitonematoide presente em todos os pomares analisados. 

 O gênero Mesocriconema, mais precisamente a espécie Mesocriconema 

xenoplax está amplamente relatada em diversos pomares de pessegueiro do 

extremo sul do Brasil (CARNEIRO et al., 1993) sendo que é uma espécie polífaga e 

com preferência marcante por plantas lenhosas, perenes, como a videira e o 

pessegueiro (LOOF; DE GRISSE, 1989). 
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 De acordo com Carneiro et al. (1993), a presença do nematoide anelado 

Mesocriconema xenoplax aos pomares de pessegueiro, associadas a fatores 

abióticos como o baixo pH do solo e baixas temperaturas podem levar a cultura à 

morte. Os danos causados por M. xenoplax refletem marcadamente em uma baixa 

produtividade dos pomares, onde práticas culturais como calagem e adubação 

aliadas ao manejo inadequado de pragas e doenças levam ao declínio. Apesar de 

terem sido observados índices populacionais de M. xenoplax em pomares de videira 

que apresentavam sintomas de declínio e morte por Pinkerton et al. (1999) e Gomes 

et al (2009), nos EUA e Brasil respectivamente, não existem estudos detalhados 

acerca do envolvimento desse nematoide no declínio de videira. 

 Dessa forma, foi objetivo deste trabalho, realizar um levantamento da 

nematofauna nos pomares de videira da Serra Gaúcha que apresentavam sintomas 

de declínio, bem como identificar e caracterizar as espécies do gênero 

Mesocriconema de populações dos pomares de videira e de uma população de um 

pomar de pessegueiro com sintomas de morte precoce em Pelotas, RS. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

2.1 Levantamento de fitonematoides em pomares de videira da Serra Gaúcha 
com sintomas de declínio 
 

 

Durante o mês de agosto de 2013, foram coletadas amostras de solo de nove 

pomares de videira na Região da Serra Gaúcha, nos municípios de Caxias do Sul, 1 

- (-29º 17‟ 30” S; -51º 14‟ 25” W) com porta enxerto comum; 2 - (-29º 14‟ 23” S; -51º 

14‟ 37” W) com porta enxerto Paulsen; 3 - (-29º 17‟ 38” S; -51º 13‟ 27” W) com porta 

enxerto não indentificado; 4 - (-29º 14‟ 47” S; -51º 14‟ 47” W) com porta enxerto não 

identificado, Pinto Bandeira, 5 - (-29º 03‟ 39” S; -51º 27‟ 31” W) com porta enxerto 

não identificado, Antônio Prado, 6 - (-28º 56‟ 10” S; -51º 20‟ 56” W) com porta enxerto 

SO4; 7 - (-28º 52‟ 59” S; -51º 13‟ 17” W) com porta enxerto não identificado, 

Veranópolis, 8 - (-28º 58‟ 16” S; -51º 22‟ 28” W) com porta enxerto não identificado, e 

Flores da Cunha, 9 - (-28º 59‟ 52” S; -51º 13‟ 30” W) com porta enxerto comum que 

apresentavam sintomas de declínio. 
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As amostras de solo de cada pomar de videira foram enumeradas conforme a 

ordem das coletas, sendo realizadas em 10 pontos de cada pomar de videira onde 

as plantas apresentavam sintomas de declínio. Foram coletadas em três pontos da 

rizosfera na projeção da copa das plantas (Figura 1), homogeneizadas, formando 

uma amostra composta de 2Kg por pomar e armazenadas em geladeira a 4ºC para 

posterior processamento. 

Para avaliação da ocorrência e densidade populacional dos nematoides, as 

amostras de solo foram processadas no laboratório de fitopatologia da Embrapa 

Clima Temperado localizada na cidade de Pelotas, RS, conforme a metodologia de 

Jenkins (1964). Sob microscópio óptico os fitonematoides foram quantificados em 

número de espécimes/100cm3 de solo e identificados em nível de gênero utilizando-

se a chave de Mai e Mullin (1996). 

 Parte das amostras de solo onde se detectou a presença do gênero 

Mesocriconema, foi inoculada em plantas de cravo (Dianthus caryophyllus) (RASKI; 

RADEWALD,1958) mantidas em vasos com solo autoclavado, em casa de 

vegetação a 25 ± 5°C, para posterior estudos morfológicos e morfométricos dos 

nematoides anelados. 
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Figura 1 – A e B) Videira com sintomas de declínio. C e D ) Coleta de solo na projeção da copa. Serra 
Gaucha/ RS, 2015. 

 

 
2.2 Caracterização e identificação de espécies de Meloidogyne 
 
 

As espécies de Meloidogyne foram caracterizadas bioquimicamente pela 

técnica de eletroforese, utilizando-se a isoenzima esterase, conforme Esbenshade e 

Triantaphyllou (1985) e Carneiro et al. (1996, 2000). Primeiramente, os nematoides 

do gênero Meloidogyne foram inoculados em tomateiros e após 60 dias de cada 

amostra, fêmeas foram retiradas isoladamente e submetidas à eletroforese de 

isoenzimas, de acordo com a metodologia descrita por Carneiro e Almeida (2001). 

Em todos os géis, o extrato protéico de M. javanica foi aplicado em uma cavidade 

para garantir o padrão de comparação dos fenótipos encontrados. 

A identificação dos fenótipos de Meloidogyne spp. foi realizada pelo cálculo da 

mobilidade relativa (Rm) das bandas polimórficas de cada população, utilizando M. 
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javanica como padrão de comparação (testemunha) em relação a espécie estudada 

(ESBENSHADE; TRIANTAPHYLLOU, 1990; CARNEIRO; ALMEIDA, 2001). Os 

fenótipos enzimáticos encontrados foram identificados por uma letra e um número 

que corresponderam, respectivamente, a inicial do nome de cada cultura onde o 

fenótipo foi encontrado pela primeira vez, seguido do número de bandas presente no 

gel (ESBENSHADE; TRIANTAPHYLLOU, 1985, 1990). A ocorrência dos diferentes 

fenótipos observados foi expressa em percentagem por amostra. 

 

 
2.3 Caracterização e identificação de espécies de Mesocriconema 
 

 

A identificação das espécies de Mesocriconema foram realizadas em três 

populações de pomares de videira em declínio cujos índices populacionais foram 

mais elevados, e uma proveniente de pomar de pessegueiro (Pelotas-RS) com PTSL 

e mantida na coleção da Embrapa Clima Temperado. Os espécimes de 

Mesocriconema de cada população, obtidos do processamento de amostras de solo 

rizosférico de plantas de cravo, foram utilizados para montagem de lâminas 

temporárias (TIHOHOD, 1993) para observações morfológicas, e mensurações 

microscópicas e identificação. As fotos de micrografias dos espécimes foram 

realizadas com as objetivas de 10X, 20X e 40X e objetivas de imersão 60X e 100X, 

sendo as mensurações das imagens realizadas com o auxílio do Software SPOT 

Advanced (2004). A identificação das espécies foi realizada com base nas 

características morfométricas (Tabela 1) de 40 espécimes de fêmeas de 

Mesocriconema (DE MAN, 1880; DE GRISSE, 1964). 
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Tabela 1 – Siglas com suas correspondentes medidas propostas por De Man (1880) 
e De Grisse (1964) utilizadas para a caracterização morfométrica dos nematoides 
anelados do gênero Mesocriconema. Frederico Westphalen, RS, 2015. 

 

Siglas Medidas 

Est Comprimento total do estilete 

L Comprimento total do corpo 

L' Distância da região anterior até o ânus 

A Comprimento total do corpo : largura máxima do corpo 

B Comprimento total do corpo : comprimento do esôfago 

C Comprimento total do corpo : comprimento da cauda 

V Distância externa anterior a vulva : comprimento total do corpo x 100 

VL/VB 

Distância entre a vulva e a extremidade posterior do corpo : largura do 

corpo ao nível da vulva 

V' Distância da região anterior até a vulva x 100 : L' 

R Número de anéis do corpo 

RB Largura de um anel do corpo 

RSt 

Número de anéis da extremidade anterior até a base dos bulbos do 

estilete 

RV Número de anéis da vulva até a extremidade posterior 

Ran Número de anéis do ânus até a extremidade posterior 

RVan Número de anéis entre a vulva e o ânus 

Rex 

Número de anéis da extremidade anterior até o primeiro anel após o 

poro excretor 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

3.1 Levantamento de fitonematoides em pomares de videira da Serra Gaúcha 
com sintomas de declínio 
 

 No levantamento da nematofauna realizado em nove pomares de videira na 

Serra Gaúcha, observou-se diversidade de gêneros e variabilidade no nível 

populacional dos nematoides presentes nestas áreas. Os gêneros identificados 

foram: Mesocriconema; Ogma; Meloidogyne; Paratrichodorus; Helicotylenchus; 

Xiphinema; Pratylenchus; Hemicicliophora, constatando-se também nematoides de 

vida-livre (Tabela 2) nas amostras.  

 Não só os ciclos agrícolas anuais, mas também os ciclos mais longos de uso 

do solo, como é o caso da cultura da videira, têm influência na proporção e 

diversidade de nematoides que formam a fauna do solo em um determinado tempo. 

Para se alimentarem e completarem o ciclo de vida, os nematoides devem ser 

capazes de se mover livremente através da água. Assim, a textura e umidade do 

solo e a disponibilidade de alimento conveniente são críticas na determinação da 

diversidade das comunidades de nematoides (YEATES et al., 1993). 

 Em levantamentos realizados em diferentes regiões do Brasil, é registrada a 

ocorrência de vários gêneros e espécies de fitonematoides associados à rizosfera da 

videira. Além da presença predominante de Meloidogyne spp. e Criconemoide sp. 

(GOMES et al., 2009), gêneros como Xiphinema spp., Pratylenchus spp., 

Helicotylenchus sp., Hemicycliofora sp., Tylenchus sp., T. semipenetrans, 

Mesocriconema sp., Trichodorus sp. Aphelenchussp., Aphelenchoides sp. e 

Ditylenchus sp. são também relatados (CURI et al., 1998; MAXIMIANO et al., 1999; 

GOMES et al., 2001; NAVES et al., 2005; GOMES et al., 2009). 

 Foram os nematoides de vida-livre que apresentaram maior nível populacional 

e foram observados espécimes em todos os pomares. Quando comparados com os 

demais nematoides apresentam alta densidade populacional, exceto para os 

pomares 2 (Caxias do Sul) e 7 (Antônio Prado) onde a maior incidência foi do gênero 

Mesocriconema e o pomar 8 (Veranópolis) onde o nematoide do gênero 

Helicotylenchus se apresentou em maior população, com 786,33 espécimes em 100 

cm3 de solo (Tabela 2). 

 Segundo Avery e Thomas (1997) os nematoides de vida-livre são importantes 
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componentes da microfauna do solo, pois se alimentam de fungos, bactérias e 

outros pequenos micro-organismos, inclusive de outros nematoides, e estão 

relacionados com a decomposição de matéria orgânica do solo, o que lhes confere a 

beneficência como habitantes em áreas produtivas. Os nematoides de vida-livre 

aumentam, em número, mais rapidamente que as espécies parasitantes em 

resposta ao aumento na atividade microbiana causada pela adição de matéria 

orgânica no solo (ETTEMA; BONGERS, 1993). Este fato traz a hipótese dos altos 

teores de matéria orgânica dos solos dos nove pomares de videira, devido à alta 

população dos nematoides de vida-livre encontrados. Em seus levantamentos em 

pomares de videira, Maximiano et al. (1999), Castro (2011) e Growen et al. (2005), 

também observaram a presença de Helicotylenchus. Os autores salientam ainda a 

grande gama de hospedeiros deste gênero, como musáceas, figueiras, palmeiras, 

mamoeiro, mandioca, citros, ervilha, chás e certos capins. 

 Os fitonematoides dos gêneros Mesocriconema, Helicotylenchus e Xiphinema 

estiveram presentes em todos os pomares analisados, com maior população para 

Mesocriconema e Helicotylenchus (Tabela 2). Resultados estes que corroboram com 

os obtidos por Gomes et al. (2001) para o nematoide anelado Mesocriconema, pois 

esse nematoide esteve presente em 100% dos pomares avaliados na Serra Gaúcha. 

Os pomares 2 (Caxias do Sul) e 7 (Antônio Prado) apresentam maior densidade 

populacional do gênero Mesocriconema, com 363,33 e 506,66 espécimes em 100 

cm3 de solo, respectivamente, seguido do poma 4 (Caxias do Sul) com uma 

população de 190 espécimes (Tabela 2). 

 Os danos em videira causados por M. xenoplax, tem sido associados com 

plantas doentes nos pomares (AMBROGIONI et al., 1980; KLINGLER; GERBER, 

1972). O parasitismo de M. xenoplax em videira causa o escurecimento local e 

rápido do sistema radicular, seguido da destruição dos tecidos, resultando no 

atrofiamento dessas raízes (KLINGLER; GERBER, 1972; SANTO; BOLANDER, 

1977). 

 Populações do gênero Meloidogyne com maiores índices populacionais foram 

verificadas no pomar 7, com 183,33 espécimes/100 cm3 solo, diferindo dos demais 

pomares (Tabela 2). Este gênero já foi relatado por Gomes et al. (2009) e por 

Somavilla (2011) sendo considerado um dos mais importantes causadores de danos 

em videira. Esse nematoide induz a formação de galhas nas raízes, restringindo a 

absorção de água, nutrientes e o crescimento da planta, além de poder predispô-la 
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ao ataque de outros patógenos. 

 Na Califórnia (EUA), estimam-se perdas no cultivo de uvas causadas por 

espécies de Meloidogyne, em torno de 20%. Já na Flórida as perdas chegaram a 

10% (LORDELLO; LORDELLO, 2003). Porém, no Brasil, apesar de existirem relatos 

de danos decorrentes do ataque de Meloidogyne sp., não há dados de perdas por 

esse patossistema. No Brasil, a ocorrência de Meloidogyne já foi relatada em 

pomares de videira nos municípios de Andradas, Caldas e Santa Rita de Caldas, no 

Estado de Minas Gerais, em Pelotas-RS, Tunápolis-SC e Verê-PR (GOMES, 2003). 

 Apesar de o gênero Xiphinema ter sido detectado em todos os pomares 

amostrados (Tabela 1), em estudo anterior Gomes et al. (2009) registrou a 

ocorrência deste nematoide em pomares de pés francos de Vittis labrusca. Apesar 

de várias espécies de Xiphinema causarem danos diretos às plantas atacadas, 

ocasionalmente os maiores prejuízos devem-se ao fato de algumas espécies serem 

importantes vetores de viroses como o Fanleaf transmitido por Xiphinema index. No 

entanto, até o momento não há registro confirmado dessa espécie no Brasil. 

 Mesmo Helicotylenchus sp. tendo sido encontrado em todos os pomares 

avaliados (53 a 786 espécimes/100cm3 solo), raros são os trabalhos existentes na 

literatura abordando a patogenicidade desse gênero em videira. 

 Os gêneros Ogma, Paratrichodorus, Pratylenchus e Hemicicliophora 

apresentaram populações baixas nos nove pomares de avaliados. O gênero Ogma 

já foi descrito por Boas et al. (2002) na cultura da bananeira e no cafeeiro, por Costa 

et al. (2001) em ornamentais e forrageiras e por Rodrigues (2011) em essências 

florestais, porém não foram observados outros relatos deste nematoide na cultura da 

videira. Contudo, os gêneros Paratrichodorus e Pratylenchus já foram descritos na 

cultura da videira por Lordello e Lordello (2003). Segundo Castro et al. (2010) os 

nematoides do gênero Paratrichodorus são disseminados mundialmente em 

pomares de videira, porém sua importância econômica ainda é desconhecida. 

 No entanto, em nossas condições pouco se sabe sobre a associação deste 

patógeno na vitivinicultura (PETIT, 1978; RUBIANO; AGUDELO, 1995; GOMES et 

al., 2001; GOMES et al., 2009). No Brasil, as espécies de nematoides das lesões 

radiculares de maior importância para a agricultura são Pratylenchus brachyurus e 

Pratylenchus zeae. O primeiro se destaca pela ampla disseminação nas principais 

áreas de cultivo agrícola e pelos danos ocasionados ao algodão, soja, milho, etc 

(ASMUS, 2004), e P. zeae, pela alta frequência e elevada população nas áreas de 
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produção de cana-de-açúcar, em diferentes regiões do país (MOURA et al., 1999; 

BELLÉ et al.,2014). Ambas as espécies também já foram assinaladas na rizosfera 

de videira (NAVES, 2005). Maximiniano et al. (1999) registrou a presença de 

Pratylenchus brachyurus e P. thornei fazendo parte da nematofauna em 

pessegueiros em um levantamento nematológico na região de Sul de Minas. 

 Além de M. xenoplax, as espécies dos nematoides das galhas Meloidogyne 

arenaria, M. incognita e M. javanica têm distribuição mundial e quase todas as 

cultivares de pessegueiro, sofrendo danos bastante sérios, como o tamanho 

reduzido das árvores, baixo vigor, desfolha precoce e, por vezes, morte de plantas 

(NYCZEPIR; BECKER, 1998). 

 Segundo Nyczepir e Becker (1998) Mesocriconema curvatum (RASKI, 1952; 

LOOF; DE GRISSE, 1989) e M. rustica (LOOF; DE GRISSE 1989), M. xenoplax 

estão envolvidas com a expressão da doença morte-precoce do pessegueiro. Pelo 

fato do nematoide anelado M. xenoplax, o nematoide das galhas, Meloidogyne spp, 

e o nematoide das lesões radiculares, Pratylenchus spp.parasitarem uma grande 

gama de hospedeiros (ROSSI, 2002), o cultivo da videira em área anteriormente 

cultivada com pessegueiros com histórico da presença desses fitonematoides seria 

inviável. 
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Tabela 2 – Densidade populacional de gêneros de nematoides (Número de espécimes/100 cm3 de solo) associado à rizosfera de 
nove pomares de videira da Serra Gaúcha com sintomas de declínio e morte. Frederico Westphalen/RS, 2015. 

Gêneros 
Pomares de videira 

   

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 Média               
Frequência 

Número de espécimes/100 cm³   
(%) 

Mesocriconema 130,00 363,33 80,00 190,00 63,33 56,66 506,66 120,00 73,33 175,92 100,00 

Ogma 0,00 0,00 26,66 0,00 0,00 16,66 0,00 0,00 0,00 4,81 33,33 

Meloidogyne 106,66 83,83 73,33 0,00 110,00 26,66 183,33 0,00 26,66 67,83 77,77 

Xiphinema 11,33 4,00 9,33 23,33 7,66 28,33 12,66 3,33 4,33 11,59 100,00 

Pratylenchus 26,66 0,00 0,00 0,00 66,66 0,00 0,00 0,00 0,00 10,37 33,33 

Hemicicliophora 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 22,22 

Paratrichodorus 30,00 0,00 56,66 0,00 23,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,22 44,44 

Helicothylenchus 150,00 203,33 53,33 120,00 90,00 123,33 83,33 786,33 75,33 187,22 100,00 

Vida-livre 353,33 253,33 713,33 303,33 290,00 250,00 423,33 196,66 393,33 352,96 100,00 

 

Caxias do Sul, 1* - (-29º 17‟ 30” S; -51º 14‟ 25” W) com porta enxerto Comum; 2 - (-29º 14‟ 23” S; -51º 14‟ 37” W) com porta enxerto Paulsen; 3 
- (-29º 17‟ 38” S; -51º 13‟ 27” W) com porta enxerto não indentificado; 4 - (-29º 14‟ 47” S; -51º 14‟ 47” W) com porta enxerto não identificado, 
Pinto Bandeira, 5 - (-29º 03‟ 39” S; -51º 27‟ 31” W) com porta enxerto não identificado, Antônio Prado, 6 - (-28º 56‟ 10” S; -51º 20‟ 56” W) com 
porta enxerto SO4; 7 - (-28º 52‟ 59” S; -51º 13‟ 17” W) com porta enxerto não identificado, Veranópolis, 8 - (-28º 58‟ 16” S; -51º 22‟ 28” W) com 
porta enxerto não identificado, e Flores da Cunha, 9 - (-28º 59‟ 52” S; -51º 13‟ 30” W) com porta enxerto Comum. 
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3.2 Caracterização bioquímica e identificação das espécies das populações do 
gênero Meloidogyne 

 

Foram obtidas 10 populações de Meloidogyne spp. provenientes nos pomares 

de videira com sintomas de declínio coletadas na Região do Vale dos Vinhedos na 

Serra Gaúcha (Tabela 3; Figura 2). Entre as populações de Meloidogyne 

sp.estudadas, foram identificados oito bandas esterásticas (Figura 2) e quatro 

fenótipos de esterase (Est) os quais corresponderam às espécies Meloidogyne 

javanica Est J3, M. incognita Est I2, M. arenaria Est A2 e M. hapla Est H1. 

 

 
Figura 2 - Fenótipos de esterase (Est) detectados em 10 populações de Meloidogyne spp. coletadas 
em pomar de Videira com sintomas de declínio e morte na Serra Gaúcha e  suas respectivas 
percentagens de ocorrência. Frederico Westphalen/RS, 2015. 

 
Tabela 3 - Fenótipos isoenzimáticos de esterase e suas respectivas percentagens de 
ocorrência observados em 10 populações de Meloidogyne spp. provenientes de 
pomares de Videira com sintomas de declínio e morte na Serra Gaúcha. Frederico 
Westphalen/RS, 2015. 

Amostra Procedência Porta-enxerto 
Espécies de 
Meloidogyne 

Fenót. 
Est.¹ 

Ocor² 

1 Caxias do Sul Comum M. arenaria A2 100 
2 Caxias do Sul Paulsen M. incognita I2 100 
3 Caxias do Sul NI M. javanica J3 100 
5 Pinto Bandeira NI M. javanica J3 60 

   
M. arenaria A2 40 

6 Antonio Prado SO4 M. javanica J3 70 

   
M. hapla H1 30 

7 Antonio Prado NI M. javanica J3 100 
9 Flores da Cunha Comum M. javanica J3 45 
    

 
M. incognita I2 55 

NI = Não identificado; ¹Fenót. Est.=fenótipo; ²Ocor.= ocorrência na amostra. 
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Nas amostras analisadas foram detectadas cinco populações de M. javanica 

com o fenótipo de esterase J3 (Rm: 1.00, 1.23, 1.40) e que correspondeu a 50% das 

amostras analisadas. Ainda foram encontradas duas população de M. arenaria Est. 

A2 (Rm: 1.20, 1.29), duas populações de M. incognita Est. I2 (Rm: 1.05, 1.10) e uma  

população com o fenótipo de esterase H1 (Rm: 1.18), típico de M. hapla, as quais 

corresponderam a 20%, 20% e 10% das amostras onde foi detectada a presença do 

nematoide das galhas, respectivamente (Figura 2).  

Recentemente, Gomes et al. (2009) e Somavilla (2011), relataram a 

ocorrência de M. javanica, M. arenaria, M. incognita e M. morocciensis em amostras 

de raízes de pés francos de videira das cultivares Niágara Rosada e Concord, 

provenientes da Serra Gaúcha, sendo M. javanica a espécie predominante. Naves et 

al. (2005), estudando a nematofauna associada à videira nesta mesma região, além 

de relatarem M. javanica, M. arenaria e M. incognita, detectaram a ocorrência de M. 

hapla e Meloidogyne sp.. 

A infestação de pomares de videira com M. javanica também já foi relatada 

por Maximiniano et al. (1999) em Caldas-MG e no Rio Grande do Sul (SOMAVILLA, 

2011). O fenótipo de esterase J3, típico desta espécie, é frequentemente observado 

no Sul do Brasil em culturas como pessegueiro, quivizeiro, soja, batata, tomateiro, 

feijão, cana-de-açúcar dentre outras frutíferas, hortaliças e culturas anuais 

(CARNEIRO et al., 1996; SOMAVILLA et al., 2011; BELLÉ, 2014). Em levantamentos 

realizados em pomares de videira australianos por Vanstone e Lantzke (2006), M. 

javanica e M. arenaria foram as espécies mais frequentes, ocorrendo em 31% dos 

71 pomares analisados. Segundo os mesmos autores, o nematoide das galhas é um 

importante patógeno das vinhas no oeste da Austrália e a combinação de fatores 

como cultivo em solos arenosos, clima quente e o plantio de pés francos de videira 

em solos infestado com Meloidogyne sp., previamente cultivado com hortaliças ou 

frutas hospedeiras, são as principais causas do aumento do nível populacional 

desses patógenos. 

M. incognita Est I2 foi identificado em duas amostras, no entanto, em um 

pomar essa espécie foi detectada em mistura com M. javanica (Est. J3). No Brasil, 

M. incognita já foi relatado em pomares de videira de Minas Gerais (MAXIMINIANO 

et al., 1999), Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco (GOMES et 

al., 2005; NAVES et al., 2005; SOMAVILLA, 2011). Em Petrolina-Pe, os autores 

relacionaram a ocorrência de M. incognita em videira mal desenvolvidas, com menor 
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folhagem e com grande número de galhas nas raízes associadas às altas 

populações desse patógeno no solo. Em levantamentos conduzidos em pomares de 

videira do Kenya, Kanyagia (1988) verificou que M. javanica, seguido de M. 

incognita, foram as espécies predominantes. No Sul da Espanha, M. incognita é a 

espécie de Meloidogyne que causa os maiores danos em videira (TELIS et al. 2007). 

Populações mistas de Meloidogyne foram detectadas em 42,8% das amostras 

coletadas. Somavilla (2011) em levantamento de nematoides em videira verificou a 

presença de populações mistas de Meloidogyne em 15,3% das amostras coletadas 

no Rio Grande do Sul, sendo que M. javanica esteve presente em todas elas, tanto 

naquelas provenientes de pés francos de cultivares copa como de porta-enxertos. 

Em levantamentos conduzidos em outras espécies como bananeira (COFCEWICZ et 

al., 2004), café (CARNEIRO et al., 2005), figueira (LIMA-MEDINA et al., 2006), quivi 

(SOMAVILLA et al., 2011), fumo (ARAUJO-FILHO, 2012), batata (LIMA-MEDINA, 

2013), arroz (NEGRETTI, 2013) e cana-de-açúcar (BELLÉ, 2014) a ocorrência de 

populações mistas de Meloidogyne também tem sido relatada; porém, não há 

informações referentes a danos em videira. 

O uso de porta-enxertos como „1103 Paulsen‟, e „SO4‟ é recomendado no Sul 

do Brasil por esses materiais serem resistentes à filoxera (BOTTON et al, 2008) e 

apresentarem resistência ou moderada resistência ao nematoide das galhas, 

principalmente às espécies M. javanica e M. arenaria (CAMPOS et al., 2003). No 

entanto, foi possível detectar M. javanica parasitando as raízes do porta-enxerto 

SO4 no presente estudo (Tabela 3). 

 
 

3.3 Caracterização morfológica e identificação das espécies das populações 
do gênero Mesocriconema 
  

 

 A taxonomia é fundamental para estudos que envolvam qualquer organismo, 

pois a identificação de uma espécie é fator chave para ampliar o seu conhecimento 

e utilização. Segundo Doucet e Lax (1997), os caracteres morfométricos que 

definem as espécies de nematoides podem variar não só entre espécimes de 

populações distintas, mas também entre indivíduos pertencentes a uma mesma 

população. Diferenças morfométricas e morfológicas entre populações de uma 

espécie podem ser parcialmente influenciadas por fatores do ambiente, sendo o 
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isolamento geográfico o mais proeminente (DOUCET et al., 1996), pela planta 

hospedeira e pela temperatura (TARTE;  MAI, 1976). 

 Dados relacionados às variáveis morfométricas das populações de 

nematoides do gênero Mesocriconema oriundos dos três pomares de videira e da 

população de pomar de pessegueiro, podem ser observados na Tabela 4 e Figura 3. 

Observa-se que para todas as populações, os valores das variáveis analisadas 

corroboram com os resultados obtidos por Raski, (1952) e De Grisse e Loof (1965), 

onde a espécie Mesocriconema xenoplax é identificada. Apesar dessa espécie do 

nematoide anelado apresentar outros sinônimos como Criconemella xenoplax 

(Raski) (LOOF e DE GRISSE, 1989); Macrophostonia xenoplax (RASKI, 1952; DE 

GRISSE e LOOF, 1965) e Criconemoides xenoplax (RASKI, 1952), será tratada aqui 

como Mesocriconema xenoplax (Raski) (LOOF; DE GRISSE, 1989; NYCZEPIR et 

al., 1983; REILLY et al., 1986; NYCZEPIR, 1990). 

 De acordo com a Tabela 4 e Figura 3 pode-se verificar que para 40 fêmeas 

analisadas, os valores para comprimento do estilete variaram entre 72,0 e 81,0 µm, 

o que confere com as medidas obtidas por Raski (1952) e De Grisse e Loof (1965) 

que ficaram entre 71,0 e 86 µm. As medidas do comprimento total do corpo (L) 

(410,0 µm – 480,0 µm), a (8,6 µm – 11,51µm), b (3,25 µm – 4,45 µm), c (24,42 µm – 

32,56 µm), V(%) (90,76 – 95,21), R (98,0 – 111,0), Ran (4,0 – 4,1) e Rex (26,0 – 

31,0), também corroboram com as realizadas por Raski (1952) e De Grisse e Loof 

(1965) com a espécie M. xenoplax. 

 Embora Gomes et al. (2001) e Somavilla (2011) tenham detectado a presença 

de Mesocriconema em pomares de videira da Serra Gaúcha, as populações 

detectadas nesses trabalhos não haviam sido identificadas ao nível de 

espécie.Carneiro et al. (1993) abre novas perspectivas de estudo relacionados ao 

patossistema Vittis spp. X nematoide anelado. Inferências feitas por Pinkerton et al. 

(1999) atribuindo a ocorrência de M. xenplax ao declínio e a morte das plantas de 

videira foram feitas nos EUA. No entanto, para as nossas condições, outras 

variáveis bióticas e abióticas devem ser estudas em associação para a 

compreensão desse fenômeno, que em pessegueiro, tem afetado anualmente a 

sobrevivência dos pomares na mesorregião do Sudeste Rio-Grandense, pomares de 

pessegueiro onde a percentagem de plantas mortas ou parcialmente afetadas pode 

chegar a 90% do pomar(MAYER et al., 2009).  
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Tabela 4 - Caracterização morfométrica do nematoide anelado Mesocriconema spp., de três populações de pomares de videira da 
Serra Gaúcha e uma população pessegueiro no município de Pelotas, RS. Comparação da caracterização com os valores obtidos 
por Raski (1952) e De Grisse e Loof (1964) para a espécie M. xenoplax. Frederico Westphalen/RS, 2015. 

 

Medidas 

(40 ) 

Pomares de videira/ População    

*2 4 7 Pessegueiro M. xenoplax 

Est μm 76,97**(72,0 – 81,0***)  78,19 (75,0 – 82,0)        82,63 (80,0 – 85,0)  76,13 (73,0 – 79,0)  (71,0 – 86,0)  

L μm 447,10 (410,0 – 480,0)   447,85 (430,0 – 460,0)  506,69 (460,0 – 560,0)  506,69 (450,0 – 530,0) (400,0 – 620,0) 

L' μm 338.92 (319,0 – 362,0)   390,18 (365,0 – 412,0)   423,58 (423,0 – 424,0)  412,15 (391,0 – 431,0)  
 Aμm 10,01 (8,6 – 11,51)   10,25 (8,94 – 11,32)   10,24 (9,25 – 11,98)  9,16 (8,39 – 9,75)   (8,30 – 13,60)  

b μm 3,93 (3,25 – 4,45)  3,34 (3,12 – 4,36)   4,15 (3,52 – 4,71)    3,93 (3,75 – 4,3)  (3,10 – 4,80)  

c μm 30,60 (24,42 – 32,56)  30,13 (23,15 – 38,37)   39,15 (28,38 – 47,12)   17,62 (23,98 - 35,98)   (23,1 – 55,60)  

V % 93,37 (90,76 – 95,21)  93,13 (92,12 – 94,00)  94,10 (93,56 – 94,67)  92,52 (91,78 – 94,45)   (90,20 – 95,30) 

VL/VB μm 1,06 (1,03 – 1,10)  1,05 (1,03 – 1,07)   1,19 (1,15 – 1,22)  1,15 (1,05 – 1,22)  
 V' μm  0,18 (0,13 – 0,25)   0,21 (0,18 – 0,24)    0,20 (0,19 – 0,21)   0,21 (0,20 – 0,22)  

R  104,76 (98,0 – 111,0)   102,18 (96,0 -110,0)   102,65 (101,0 – 104,0)   108,41 (103,0 – 112,0)  (87,0 – 114,0)  

RB  4,47 (4,0 – 5,0)   4,50 (4,0 – 5,0)   4,45 (4,0 – 5,0)   4,50 (4,0 – 5,0)  
 RSt  15,07 (12,0 – 18,0)  15,68 (15,0 – 17,0)  14,65 (13,0 – 16,0)   17,52 (16,0 – 18,0) 
 RV  7,50 (6,0 – 9,0)   6,88 (6,0 – 8,1)  7,00 (7,0 – 7,1)   7,25 (6,0 – 9,0)  (6,0 – 11,0)  

Ran  4,02 (4,0 – 4,1)   4,50 (4,0 – 5,0)   4,63 (4,0 – 5,0)   4,50 (4,0 – 5,0)  (4,0 – 8,0)  

RVan  2,50 (2,0 – 3,0)   2,43 (2,5-3,0)   2,00 (2,0 – 2,1)   2,50 (2,5-3,0)  
 Rex  28,39 (26,0 – 31,0)   28,45 (27,0 – 30,0)   28,48 (28,0 – 29,1)  31,70 (28,0 – 34,0)  (25,0 – 35,0) 

 
Pomar de Videira/População: Caxias do Sul - *2 - (-29º 14‟ 23” S; -51º 14‟ 37” W) com porta enxerto Paulsen; 4 - (-29º 14‟ 47” S; -51º 14‟ 47” W) com porta 
enxerto não identificado,  Antônio Prado -  7 - (-28º 52‟ 59” S; -51º 13‟ 17” W) com porta enxerto não identificado.  **Média obtida das 40 espécimes 
caracterizadas.***Intervalo entre o menor e maior valor obtido entre 40 espécimes caracterizadas. 
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Figura 3 – Fotomicrografia de M. xenoplaxem microscópio óptico. A: comprimento do corpo (20x), B: 
parte anterior do corpo (100x), C: parte posterior do corpo, posição da vulva (100x). Frederico 
Westphalen/RS, 2015. 

 

 

4. CONCLUSÃO 
 

  

 Os gêneros Mesocriconema; Ogma; Meloidogyne; Paratrichodorus; 

Helicotylenchus; Xiphinema; Pratylenchus; Hemicicliophorae são encontrados em 

pomares de videira em declínio, sendo Mesocriconema; Xiphinema; 

Helicothylenchus e os nematoides de vida-livre foram aqueles que ocorrem em 

maior densidade populacional e maior frequência. 

 Existe diversidade de espécies de Meloidogyne associada à videira, sendo M. 

javanica a mais frequente. 
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 M. xenoplax é a única espécie do gênero Mesocriconema associada aos 

pomares de videira da Serra Gaúcha. 
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ARTIGO II – PATOGENICIDADE E AGRESSIVIDADE DE 
POPULAÇÕES DE Mesocriconema xenoplax EM CULTIVARES DE 
VIDEIRA E PESSEGUEIRO 
 

RESUMO - O declínio da videira e a síndrome da morte-precoce do pessegueiro 

associada à ocorrência do nematoide anelado (Mesocriconema xenoplax) são dois 

graves problemas que vêm afetando a produção de uvas e pêssegos, 

respectivamente, no estado do Rio Grande do Sul. Porém pouco se sabe sobre o 

envolvimento do referido nematoide na sanidade e desenvolvimento dessas plantas. 

Por este motivo, foi objetivo do presente estudo, avaliar a patogenicidade e a 

agressividade de diferentes populações do nematoide anelado em diferentes 

cultivares de videira e pessegueiro. Mudas de três cultivares de videira (Concord, 

Niagara rosada, Bordô, um porta-enxerto de videira (Paulsen) e outro de 

pessegueiro (Capdbosq), foram plantadas em vaso com solo infestado contendo 

2000 M. xenoplax de quatro diferentes populações (três de videira e uma de 

pessegueiro), separadamente, utilizando-se seis repetições por tratamento. Durante 

seis meses, mensalmente, foi realizada a medição do teor de clorofila das folhas das 

plantas. Após 180 dias de inoculação, as plantas foram avaliadas quanto ao 

comprimento de parte aérea e de raiz, massa fresca de parte aérea e de raiz, área 

foliar, diâmetro do colo, atividade enzimática de peroxidase e fator de reprodução do 

nematoide. A seguir, os dados foram submetidos a ANOVA e comparados entre si 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Os dados das diferentes 

variáveis formam submetidos a correlação de Pearson utilizando-se o programa 

SAS. Todos os genótipos de videira e pessegueiro foram suscetíveis a M. xenoplax e 

tiveram seu desenvolvimento afetado,independentemente da população inoculada. 

No entanto, verificou-se interação significativa entre FR e as diferentes variáveis 

analisadas. Embora todos os genótipos testados tenham se comportado como 

suscetíveis as diferentes populações de M. xenoplax avaliadas, os menores valores 

de FR e, de uma forma geral, para atividade de peroxidase, foram observados no 

porte enxerto de Paulsen de Vittis labrusca. Além disso,a população 2, proveniente 

de videira, a mais agressiva, e 'Bordo', a cultivar mais suscetível às duas populações 

de M. xenoplax de videira e à de pessegueiro. 

 

Palavras-chave: nematoide anelado, reprodução, suscetibilidade, Vittis spp., Prunus 

persica. 
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ABSTRACT - The decline of the vine and the peach tree short life associated the 

occurrence of the ringed enamtoide (Mesocriconema xenoplax) are two serious 

problems that have affected the grape and peach production, respectively, in the 

state of Rio Grande do Sul. However little is know about enolvimento said nematode 

in health and development of rootstocks and cultiares canopy of vines. For this 

reason, it was the objective of this study, evaluate the pathogenicity and 

aggressiveness of different populations of ringed nematode in different cultivars and 

rootstocks and vine peach. Seedlings of three grape varieties (Concord, Niagara 

rosada, Bordô, one vine rootstock (Paulsen) and another peach (Capdbosq), were 

planted in pots containing soil infested with 2000 M. xenoplax four different 

populations of M. xenoplax (three vine and a pesseguerio) separately, using six 

replicates per treatment. For six months, monthly measurement of chlorophyll content 

of plant leaves was performed. 180 days after inoculation, the plants were removed 

from pots and avalaidas aéreae as the length of the root portion aéreae fresh weight 

root, leaf area, stem diameter, peroxidase enzymatic activity, number of eggs, 

reproduction factor nematode. Next, the data were submitted to mechanical ANOVA 

and compared by Tukey test at 5% probability. Additionally, data from different 

varíaves way submeidos Pearson's correlation using the SAS program. All the 

genotypes of vine and peach were susceptible to M. xenoplax and have affected its 

development, regardless of the inoculated population. However, there was significant 

intereação between FR and the different variables. Although all the genótpos tested 

behaved as susceptible to different populations of M. xenoplax evaluated, smaller FR 

values and, in general were, for peroxidase activity, were obervados in size graft 

Paulsen of Vittis labrusca. Furthermore, the population 2 from grapevine, more 

aggressive, and 'Board', the more susceptible culitvar two populations of M. xenoplax 

vine and peach. 

 

Keywords: ring nematode, reproduction, susceptibility, Vittis spp., Prunus persica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 Dentre os problemas enfrentados na viticultura, o declínio da videira, em 

função da morte acentuada de plantas, tem sido reportado há vários anos como um 

dos principais fatores limitantes de produtividade, em diversos pomares na Serra 

Gaúcha (CAMPOS et al. 1992). Embora tenham sido realizados alguns 

levantamentos fitossanitários para identificação dos agentes bióticos (KUHN, 1981; 

GARRIDO; SONEGO, 1999; GOMES, 2001; NAVES et al., 2004; GARRIDO et al. 

2004) e possíveis fatores abióticos associados à sanidade e sobrevivência dessas 

plantas, pouco se conhece sobre este complexo na morte das videiras. Por outro 

lado, a persicultura, além de enfrentar sérios problemas de ordem econômica no Rio 

Grande do Sul, há mais de 20 anos vem sofrendo com as elevadas incidências de 

doenças como a Podridão Parda (Monilina fruticola), pragas como a mosca das 

frutas (Anastrepha fraterculus) e a Síndrome da morte-precoce do pessegueiro 

associada ao nematoide anelado Mesocriconema xenoplax. 

 Entre as várias causas que afetam o desenvolvimento das plantas de videira, 

doenças de diferentes etiologias afetam sensivelmente a capacidade produtiva dos 

pomares, onerando os custos de produção com a aplicação de produtos e ou 

inviabilizando a produção em função da falta de alternativas de manejo disponíveis 

para uso, ou mesmo a falta de conhecimento de problemas associado ao declínio da 

cultura. Dentre essas pragas, os fitonematoides podem afetar seriamente as 

videiras, prejudicando o seu desenvolvimento, o estabelecimento no campo e a 

qualidade dos frutos produzidos (KUHN, 1981; NAVES, 2005; PINKERTON et al., 

2005) e serem o primeiro fator biótico responsável por predispor plantas de 

pessegueiro a injúrias provocadas pelo frio (GOMES, 2001). O parasitismo de 

nematoides nestas culturas resulta em alterações variadas nas plantas, além da 

redução na produção (TAYLOR et al., 1970; CARNEIRO et al., 1993; BECKMAN e 

NYCZEPIR, 2012). A maioria das espécies de fitonematoides parasita as raízes 

causando necroses, morte de segmentos radiculares, redução e quebra do córtex 

radicular, redução no volume de raízes, encurtamentos dos ramos e morte dos 

ponteiros (NAVES, 2005; KLINGLER; GERBER, 1972; SANTO; BOLANDER, 1977; 

CAMPOS et al., 1998). 

 Os nematoides já relatados afetando videira foram descritos por Neal (1889) 
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na Flórida (EUA), onde o autor registra o nematoide das galhas (Meloidogyne sp.) na 

cultura. Contudo, somente a partir de 1994, Raski associou o declínio das vinhas a 

várias espécies de fitonematoides, destacando-se: o nematoide das galhas 

Meloidogyne spp., o nematoide do punhal Xiphinema spp., o nematoide das lesões 

Pratylenchus spp., Tylenchulus semipenetrans, o nematoide anelado 

Mesocriconema spp., Paratylenchus spp., Paratrichodorus spp. e Trichodorus spp. 

(LORDELLO; LORDELLO, 2003). 

 Segundo Fachinello et al. (2000), dentre as principais espécies de 

fitonematoides que parasitam o pessegueiro, destacam-se aquelas que pertencem 

aos gêneros Mesocriconema, Pratylenchus e Meloidogyne. 

 Entre os fitonematoides patogênicos à videira e ao pessegueiro destaca-se o 

nematoide anelado Mesocriconema xenoplax (Raski) (LOOF; DE GRISSE, 1989; 

NYCZEPIR et al., 1983; REILLY et al., 1986; NYCZEPIR, 1990, cujo nome científico 

apresenta sinonímias na literatura como Criconemella xenoplax (Raski) (LOOF; DE 

GRISSE, 1989); Macrophostonia xenoplax (RASKI, 1952; DE GRISSE; LOOF; 

1965), Criconemoides xenoplax, cujo papel na predisposição de plantas de 

pessegueiro. Síndrome da Morte Precoce= “PeachTree Short Life” (PTSL) tem sido 

amplamente estudado nos EUA e no Brasil (ORTIZ; AULAR, 2011; CARNEIRO et al., 

1993; WEHUNT et al., 1980; TAYLOR et al., 1970). 

Trabalhos envolvendo o estudo da patogenicidade do nematoide anelado em 

videira tem sido relatado por vários autores em países como Oregon nos EUA, onde 

pomares de videira tem sido replantados em resposta a presença de outros agentes 

etiológicos, porém, muitos desses pomares apresentam elevados níveis 

populacionais de M. xenoplax, os quais, segundo Pinkerton et al., (2005), podem 

afetar o estabelecimento e crescimento de plantas novas, caso não sejam tomadas 

medidas de controle efetivas. No Brasil, Gomes et al. (2009) conduziram 

levantamento da fauna nematológica em pomares de videira na Serra Gaúcha e 

observaram a presença de Mesocriconema em 100% das amostras analisadas. No 

entanto, os autores não identificaram as espécies do nematoide anelado nas 

amostras analisadas e tampouco avaliaram a patogenicidade desse gênero em Vitis 

sp. 

 A morte-precoce do pessegueiro é uma grave síndrome que ocorre na 

persicultura gaúcha e que, nos últimos anos, se constitui em um dos principais 

problemas agronômicos que os persicultores enfrentam, principalmente na região da 
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Encosta do Sudoeste da Serra, Campanha e em alguns pomares da Serra Gaúcha 

(MAYER; UENO, 2012). No Brasil, a PTSL foi primeiramente diagnosticada no 

estado de São Paulo em 1990 (MONTEIRO et al., 1990), e poucos anos mais tarde 

no Rio Grande do Sul (CARNEIRO et al., 1993). Segundo estudos realizados, os 

sintomas diagnosticados no Brasil são semelhantes aos que ocorrem nos EUA. M. 

xenoplax esta amplamente distribuída no estado do RS, causando severos danos na 

persicultura gaúcha (CARNEIRO, 1993). A síndrome da morte precoce do 

pessegueiro caracteriza-se como um colapso e morte de plantas após o período de 

dormência (final do inverno e início da primavera), após drásticas flutuações de 

temperatura na presença de altas populações de nematoides anelados no solo, mais 

precisamente, a espécie M. xenoplax (GOMES, 2005). Além do pessegueiro, 

também foi registrada a ocorrência de PTSL em ameixeira associada à presença de 

M. xenoplax e Meloidogyne javanica (GOMES et al., 2001). Além do pessegueiro, 

existem outras plantas deste gênero, também espécies de frutíferas de clima 

temperado de grande importância econômica, como ameixeira, amendoeira, 

damasqueiro, nectarineira e umezeiro (ROSSI, 2002). 

M. xenoplax alimenta-se das raízes, comportando-se como ectoparasita 

migrador tanto na videira como no pessegueiro, induzindo alterações celulares nos 

locais de alimentação, podendo causar destruição, atrofiamento e morte das raízes, 

interferindo, conseqüentemente na capacidade da planta a suportar estresses 

(GOMES; CAMPOS, 2003). 

 Algumas alterações bioquímicas têm sido constatadas em plantas de Prunus 

spp. na presença do nematoide anelado. Nyczepir e Lewis (1984) estudando estas 

alterações verificaram que M. xenoplax causa redução do ácido indolacético (AIA) 

nas raízes e flutuações anormais deste ácido nos ramos de pessegueiro. Aumentos 

rápidos nas populações do nematoide anelado produzem aumento de AIA e 

interferem dessa forma na dormência e aumenta a suscetibilidade da planta ao frio. 

Redução da atividade das enzimas peroxidase (PO) e polifenoloxidase (PFO) 

também já foi constada quando detectada a presença de altas populações de 

nematoide anelado (NYCZEPIR; LEWIS, 1984; CARNEIRO et al., 1998; GOMES et 

al., 2000). 

 Para o controle dos nematoides anelados, nematicidas em pré-plantio são 

disponíveis. Porém, alternativas ao controle químico, que ofereçam maior economia, 

menos perigo ao ser humano e mais segurança ao meio ambiente. Dentre as 
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práticas de controle, o uso de porta-enxertos resistente é o método mais eficiente e 

econômico no controle de fitonematoides na cultura da videira (SOMAVILLA, 2008) e 

do pessegueiro (FACHINELLO et al., 2000). A resistência genética também atende o 

interesse do fruticultor que envolve maior produção, produtos de boa qualidade e, 

principalmente, menor custo, sem poluição no ambiente ou contra indicações de 

qualquer ordem (LORDELLO; LORDELLO, 2003). Com este objetivo, esforços tem 

se concentrado na utilização de porta-enxertos resistentes e ou tolerantes 

(NYCZEPIR; BERTRAND, 2000). 

 Pinkerton et al. (2005), avaliando a reação de porta-enxertos de videira ao 

nematoide anelado, demonstraram que o impacto deste patógeno varia com a 

cultivar, além disso, salientam que estresses ambientais também podem influenciar 

a patogenicidade do nematoide anelado sobre a planta. Beckman et al. (1996), em 

seus estudos, apontam que não foram detectados ainda porta-enxertos de 

pessegueiro resistentes a M. xenoplax, porém estudos vem sendo realizados 

visando a tolerância, ou seja, a sobrevivência dessas plantas. O mesmo autor ao 

testar a reação de porta-enxertos de pessegueiro a M. xenoplax, evidenciou que 

existe diferença de sobrevivência entre porta-enxertos quando inoculados com o 

nematoide. 

 Considerando-se a elevada frequência de M. xenoplax em pomares de videira 

em declínio no RS, teve-se por objetivo nesse trabalho, avaliar a patogenicidade 

cruzada e a agressividade de quatro populações de M. xenoplax na cultura da 

videira e pessegueiro em casa de vegetação. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

 O trabalho foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal de 

Santa Maria campus Frederico Westphalen - RS, no período de março a agosto de 

2014. 

 No experimento foram utilizadas três cultivares de videira (Vittis labrusca), 

(Niágara rosada, Concord e Bordô) cultivadas como copa e pé-franco em pomares 

na Serra Gaúcha e uma cultivar porta-enxerto (Paulsen) provenientes de 

multiplicação vegetativa na Embrapa Uva e Vinho em Bento Gonçalves – RS. Como 
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cultivar de pessegueiro (Prunus persica) foi utilizado o porta-enxerto Capdbosq, 

multiplicado por sementes em viveiro produtor de mudas da região de Ijuí-RS. Todas 

as mudas foram produzidas sob condições controladas de umidade e temperatura e 

livre de patógenos. 

 A obtenção do inóculo de M. xenoplax foi realizada através da coleta de solo 

em nove pomares de videira da Serra Gaúcha – RS, que apresentavam sintomas de 

declínio e de uma população de pomar de pessegueiro com morte-precoce em 

Pelotas - RS. A partir de quatro populações puras de M. xenoplax mantidas em 

plantas de cravo (Dianthus caryophyllus) suscetíveis, em casa de vegetação, 

multiplicou-se o inóculo para utilização posterior. 

Após selecionadas, as três populações dos pomares de videira foram 

renomeadas: população 1 (-29º 14‟ 23” S; -51º 14‟ 37” W) – Caxias do Sul; 

população 2 (-29º 14‟ 47” S; -51º 14‟ 47” W) – Caxias do Sul; população 3 (-28º 52‟ 

59” S; 51º 13‟ 17” W) – Antônio Prado e a população do pomar de pessegueiros 

recebeu o nome de população 4. 

 Mudas de videira e pessegueiro dos diferentes genótipos, mantidas em vasos 

individuais contendo 4 litros de solo esterilizado foram inoculadas com 2000 

espécimes de M. xenoplax/planta de cada uma das três populações separadamente 

em cada vaso, para todas as cultivares. Os vasos foram mantidos em casa de 

vegetação com umidade (+ 70%), temperatura, (+ 25ºC) e irrigação controlada. Para 

cada cultivar, foi mantida uma testemunha sem inoculação de M. xenoplax para 

avaliação da patogenicidade do nematoide. A viabilidade do inóculo foi realizada em 

mudas de cravo (Dianthus caryophyllus), inoculadas com as mesmas populações e 

mesmo nível de inóculo utilizado nas videira e pessegueiro. 

 O delineamento experimental empregado foi o inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 4 x (5+1), sendo 4 populações de M. xenoplax, 5 cultivares (4 de 

videira e uma de pessegueiro) mais a testemunha sem nematoide inoculado, com 

seis repetições para cada tratamento. 

 Após trinta dias da inoculação foi realizada a leitura do teor de clorofila das 

plantas de videira e de pessegueiro, sendo esse procedimento repetido 

mensalmente, até os 180 dias. Decorridos 180 dias da inoculação, as plantas foram 

retiradas de cada vaso, separando-se a raiz da parte aérea para avaliação do 

comprimento do ramo principal, massa fresca da parte aérea, diâmetro do colo, 

comprimento da raiz principal, massa fresca do sistema radicular e área foliar. 
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Amostras de ramos de 0,5g foram coletados em tubos do tipo ependorf e 

congelados a -20oC para posterior análise da enzima de resistência Peroxidase no 

Laboratório de Fisiologia Vegetal da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, RS, de 

acordo com metodologia proposta por Campos e Silveira, (2003). Os ramos 

congelados foram triturados e homogeneizados a uma temperatura de + 4ºC em 10 

mL de solução tampão fosfato 0,05 M (pH 7,0), contendo 1 mg de polivinilpirrolidona-

10 (PVP-10). O homogeneizado foi filtrado e centrifugado a uma rotação de 6000 

rpm entre 0ºC a 4ºC por 30 minutos. O extrato bruto foi acondicionado em gelo e 

posteriormente utilizado como fonte enzimática. 

 Em tubos de ensaio devidamente identificados, foram colocados 2,5 mL de 

solução tampão fosfato-citrato contendo solução de fosfato de sódio dibásico 0,2 M 

e ácido cítrico 0,1 M (pH 5,0), 1,5 mL do extrato enzimático, 0,25 mL de guaiacol a 

0,5% e 0,25 mL de H2O2 a 3%, sendo misturados em vortex. A mistura foi incubada 

em banho-maria a 30ºC por 15 minutos. Após a incubação foi adicionado a essa 

mistura 0,25 mL da solução de meta bissulfito de sódio a 2%. Após a agitação em 

vortex, os tubos foram deixados em repouso por 10 minutos. 

 A leitura de absorvância foi realizada em 450 nm, em espectrofotômetro. 

Como controle para a reação enzimática, utilizou-se água. A atividade enzimática foi 

expressa em unidade enzimática (U.E) por minuto por grama de tecido fresco. 

 A seguir, realizou-se a extração dos nematoides do solo (JENKINS, 1964) 

para contagem dos nematoides e a determinação do fator de reprodução (FR) de 

Mesocriconema xenoplax (FR = população final/população inicial) em cada unidade 

experimental, conforme Oostenbrink (1966), considerando: FR=0 imune; FR<1,00 

resistente e FR>1,00 suscetível.  

Concomitantemente determinou-se o fator de reprodução (FR) M. xenoplax 

(pop. final/pop. inicial) em cada repetição. Foram utillizadas peneiras 

granulométricas de 20, 200, 400 e 500 mesh, sendo que os nematoides foram 

coletados nas peneiras de 200 e 400 mesh e os ovos na peneira de 500 mesh, além 

da contagem dos nematoides também foram avaliados o número de ovos. 

 Para a correta identificação dos ovos, estes permaneceram incubados por 

vinte e um dias em estufa BOD a 23ºC + 2 para a eclosão dos juvenis em água 

destilada, identificação das espécimes através da morfologia e posterior contagem. 

 Os valores das diferentes variáveis obtidos, em cada repetição, foram 

submetidos à análise de variância, sendo as médias de cada tratamento 
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comparadas entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro, utilizando-

se o software SISVAR (FERREIRA, 2008). Complementarmente, as diferentes 

variáveis foram correlacionadas de acordo com a análise de correlação de Pearson 

utilzando-se o programa Genes. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 Na avaliação da reação de resistência dos genótipos de videira e pessegueiro 

a M. xenoplax, verificou-se que todas as cultivares de videira e pessegueiro são 

suscetíveis ao nematoide anelado, independente da origem da população, pois 

todas apresentaram o fator de reprodução maior que 1 (Tabela 4). 

As diferentes populações de M. xenoplax interferiram no desenvolvimento 

normal das plantas de videira e pessegueiro (Tabela 1). Considerando-se o 

comprimento de parte aérea das cultivares de videira inoculadas com as diversas 

populações dos nematoides, verifica-se diferença na agressividade entre as 

populações apenas para as cultivares Bordô e Concord, cultivares utilizadas muitas 

vezes como pé franco, ou seja, não enxertada, as quais apresentaram o menor 

comprimento de parte aérea quando inoculada com a população 2 de M. xenoplax, 

com 29,51 e 58,28 cm, diferindo da testemunha (Figura 1A), com 67,28 e 135,35 cm 

respectivamente, e das demais populações inoculadas, onde as plantas apresentam 

maior comprimento de parte aérea. As cultivares de videira Niagara e Paulsen e a 

cultivar de pessegueiro Capdbosq diferiram apenas da testemunha, que não 

recebeu inóculo de M. xenoplax, apresentando menor desenvolvimento, 

independente da população do nematoide. 

De acordo com Hashim-Buckey (2005), a suscetibilidade de um determinado 

porta-enxerto não está relacionada apenas a diferentes espécies do mesmo gênero 

de nematoide, mas também, à maior ou menor virulência entre populações da 

mesma espécie como M. xenoplax, aqui abordado. 

Em pesquisa realizada nos EUA, Pinkerton et al. (2005), avaliando 16 porta-

enxertos de videira de clima temperado e quatro cultivar de copa quanto à 

resistência a M. xenoplax, os autores observaram que apenas três porta-enxertos 

foram resistentes ou tolerantes a este fitonematoide. Neste mesmo estudo, os 

autores observaram que entre estas populações do nematoide estudadas, houve 
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variabilidade na agressividade a um mesmo porta-enxerto. Resultados estes que 

ratificam os obtidos no presente trabalho. 

 

Tabela 5 – Comprimento de parte aérea, comprimento de raiz de quatro cultivares de 
videira e uma de pessegueiro inoculadas com quatro populações (Pop.) do 
nematoide anelado Mesocriconema xenoplax. Frederico Westphalen/RS, 2015. 

 
Comprimento de Parte Aérea (cm) 

Pop. 
Cultivar 

Bordô 
Niagara 
rosada Concord Paulsen Capdbosq 

0 67,28 a* 90,74 a 97,00 a 135,4 a 100,50 a 

1 44,65 b 64,55 b 80,38 b 104,7 b 77,22 b 

2 29,51 c 60,09 cb 58,28 c 98,22 b 69,97 b 

3 46,17 b 65,03 b 83,23 b 101,00 b 79,36 b 

4 44,04 b 62,98 b 81,5 b 102,40 b 71,68 b 

CV 
(%) 

9,19 

 
Comprimento de Raiz (cm) 

Pop. 
Cultivar 

Bordô Niagara rosada Concord Paulsen Capdbosq 

0 87,87 a 115,20 a 125,33 a 121,80 a 48,83 a 

1 65,24 b 93,93 c 100,10 b 104,40 b 25,59 b 

2 50,10 c 86,63 c 84,91 c 101,30 b 18,34 b 

3 66,76 b 94,57 c 96,75 b 110,70 b 27,73 b 

4 64,63 b 97,36 b 99,60 b 102,10 b 20,05 b 

CV 
(%) 

8.87 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(0,5). População (Pop.) 0 = Testemunha; 1 = Caxias do Sul; 2 Caxias do Sul; 3 = Antônio Prado e 4 = 
pessegueiro. 

 

De acordo com estudos realizados por Naves (2005), de uma maneira geral, 

os fitonematoides interferem no desenvolvimento normal de videira, reduzindo o 

comprimento de parte aérea. Ambrogioni et al. (1980), observaram redução da parte 

aérea de videira na presença do nematoide anelado M. xenoplax. Wehunt e Nyczepir 

(1988), da mesma forma, associaram a presença de M. xenoplax com o 

encurtamento, desfolha e morte dos ramos de pessegueiros, sendo esses sintomas 

reflexos do parasitismo deste nematoide (CARNEIRO, 1998). 

A cultivar Paulsen que é utilizada como porta enxerto no cultivo de videira 

apresentou o maior comprimento de parte aérea quando comparada com as demais 
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cultivares de videira (Bordô, Niagara e Concord). Esta diferença entre as cultivares é 

observada tanto para a testemunha como para os demais tratamentos que foram 

inoculados com diferentes populações de M. xenoplax (Tabela 1). A diferença 

observada na testemunha demonstra que existe diferença significativa entre as 

cultivares, fato este devido à genética expressa por cada uma delas. Segundo Bered 

et al (2000) indivíduos de uma mesma espécie vegetal entre diferentes variedades, a 

variabilidade pode ser determinada por efeitos genéticos, desta forma quando 

expressos, diferenciam os indivíduos. 

De acordo com a Tabela 1, as cultivares de videira e pessegueiro inoculadas 

com M. xenoplax apresentaram menor comprimento de raiz em relação à 

testemunha, independente da população de M. xenoplax, comprovando desta forma 

a sua ação patogênica, o que demonstra a importância do referido patógeno para 

essas culturas. 

 Avaliando-se a agressividade de cada população nos diferentes genótipos 

testados, observa-se diferença apenas nas cultivares copa de videira Bordo, Niagara 

e Concord (Vittis labrusca), onde a população 2 foi a que mais interferiu 

negativamente no tamanho das raízes. Interferiu também no crescimento da parte 

aérea da cultivares de videira Bordô e Concord. Além do porte afetado, foi 

observado principalmente na cultivar Bordô, independentemente da população do 

nematoide, área expressiva necrosada no sistema radicular (Figura 1D), a qual 

diferiu visualmente da testemunha conforme Figura 1C. 

As inoculações de M. xenoplax interferiram negativamente, reduzindo também 

o peso da massa fresca de parte aérea das plantas de videira e pessegueiro, 

independente da população de M. xenoplax e da cultivar testada (Tabela 2). No 

entanto, a população 2 foi a mais agressiva, proporcionando menor peso de parte 

aérea (Figura 1B), quando comparada com as demais populações, para as 

cultivares de videira (Bordô, Niagara rosada e Paulsen) e para o pessegueiro 

(Capdbosq), conforme abordado anteriormente. Esta mesma população também 

proporcionou maior redução do peso de raiz para as cultivares Bordô, Concord, 

Paulsen e Capdbosq. M. xenoplax provoca necroses nas raízes de videira e de 

pessegueiros e reduz sua quantidade e volume, reduz a altura das plantas, a massa 

seca, retarda o crescimento da planta e reduz a matéria fresca da planta inteira 

(LOWNSBERY et al., 1973; LOWNSBERY et al., 1977; NYCZEPIR et al., 1988).Em 

ameixeiras, Mojtahedi e Lownsbery (1975) observaram que o nematoide anelado 
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promoveu o escurecimento e a destruição dos tecidos corticais das raízes, a 

redução da massa de raízes e de parte aérea. Zimmerman e Mcdonough (1978) 

constataram que nematoides causam mudanças anatômicas nas raízes, 

ocasionando alteração na absorção de água e, conseqüentemente, na absorção de 

nutrientes, portanto, diminuindo o crescimento da plantas. Pode ocorrer, também, 

redução na absorção de nutrientes pela própria redução do sistema radicular 

infectado e por disfunções nele ocasionadas (HUNTER, 1958; HUSSEY,1985). 

Embora M. xenoplax tenha sido patogênico às cultivares de videira Concord e 

Niagara, não foi observada diferença na agressividade entre as populações para 

estas duas cultivares quanto às variáveis, massa fresca de parte aérea e raiz, 

respectivamente. 

 

Tabela 6– Massa fresca de parte aérea e massa fresca de raiz de quatro cultivares 
de videira e uma de pessegueiro inoculadas com quatro populações (Pop.) do 
nematoide anelado Mesocriconema xenoplax. Frederico Westphalen/RS, 2015. 

 
Massa Fresca de Parte Aérea (g) 

Pop. 
Cultivar 

Bordô 
Niagara 
rosada Concord Paulsen Capdbosq 

0 22,31 a 36,35 a 25,29 a 44,68 a 55,53 a 

1 7,68 b 24,83 b 15,88 b 30,33 c 40,29 b 

2 3,79 c 18,70 c 14,93 b 27,21 c 33,04 c 

3 9,21 b 26,97 b 17,49 b 36,65 b 42,43 b 

4 7,07 b 26,59 b 17,00 b 28,05 c 34,75 c 

CV 
(%) 

9,25 

 
Massa Fresca de Raiz (g) 

Pop. 
Cultivar 

Bordô 
Niagara 
rosada Concord Paulsen Capdbosq 

0 78,14 a 235,20 a 231,90 a 82,45 a 41,52 a 

1 57,51 b 164,01 b 117,6 b 66,10 c 23,28 b 

2 42,37 c 157,87 b 96,32 c 62,98 c 16,03 c 

3 59,03 b 166,10 b 108,7 c 72,42 b 25,42 b 

4 56,91 b 165,80 b 118,73 b 63,82 c 17,74 c 

CV 
(%) 

17,32 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(0,5). População (Pop.) 0 = Testemunha; 1 = Caxias do Sul; 2 Caxias do Sul; 3 = Antônio Prado e 4 = 
pessegueiro. 



64 
 

 Ao analisarmos a inoculação cruzada, ou seja, inóculo proveniente de videira 

sendo inoculado em pessegueiro e vice-versa, verifica-se que apenas para a cultivar 

Paulsen, a população 4 (pessegueiro) foi igualmente agressiva às populações 2 e 1 

(videira), reduzindo o peso de massa fresca de parte aérea e raiz. Entretanto, para 

as demais cultivares de videira, o inoculo proveniente de videira (população 2) foi 

caracterizado como mais agressivo. 

A população 4 de M. xenoplax, originária de pomar de pessegueiro com 

declínio, quando inoculada em pessegueiro (Tabela 2), se mostrou mais agressiva e 

não diferindo da população 2 (videira) quando avaliada a interferência na massa 

fresca de parte aérea e raiz de Capdbosq. Sugere-se, portanto não realizar o plantio 

de videira em área onde havia pessegueiros com M. xenoplax e o mesmo para o 

plantio de pessegueiros, pois independente da origem da população do nematoide, 

ela será patogênica para ambas as culturas. 

 Vários outros autores já relataram a existência de diferença de agressividade 

entre populações de fitonematoides em diversas culturas, tais como no cafeeiro 

(MACHADO et al., 2013), na cana (BARBOSA et al., 2009), na batata (LIMA-

MEDINA, 2013), na bananeira (BOAS, et al., 2002; COFCEWIKS et al., 2004) na 

videira (PINOCHET et al., 1992; MCKENRY; ANWAR 2006. SOMAVILLA, 2010) e na 

cultura do pessegueiro (CLAVERIE et al., 2004; DIRLEWANGER et al., 2004). 

A presença do nematoide anelado não interferiu na brotação e diâmetro do 

caule das plantas de videira e pessegueiro, exceto para cultivar Bordô (videira) onde 

as plantas inoculadas com M. xenoplax apresentaram menor número de brotações, 

independente da população do nematoide (Tabela 3). Resultados diferentes foram 

obtidos por Lownsbery et al. (1977), os quais observaram que o diâmetro do caule e 

o vigor de plantas inoculadas com M. xenoplax é menor quando comparado com o 

de plantas sadias não inoculadas. 
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Figura 3– A ) Parte aérea da cultivar de videira Bordô sem inóculo (Testemunha). B)  Parte aérea da 
cultivar de videira Bordô com inoculo da população 2 de M. xenoplax. C ) Sistema radicular da cultivar 
de videira Bordô sem inóculo (Testemunha). D) Sistema radicular da cultivar Bordô com inóculo da 
população 2 de M. xenoplax. Frederico Westphalen/RS, 2015. 

 

 As cultivares de videira não inoculadas (testemunha) diferem quanto ao 

número de brotos e diâmetro do caule (Tabela 3), demonstrando que há 

variabilidade genética entre as cultivares, portanto, interferindo na determinação do 

grau de suscetibilidade às populações do M. xenoplax. 
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Tabela 7– Número de brotos e diâmetro do colo de quatro cultivares de videira e 
uma de pessegueiro inoculadas com quatro populações do nematoide anelado 
Mesocriconema xenoplax. Frederico Westphalen/RS, 2015. 

 
Número de Brotos 

Pop. 
Cultivar 

Bordô Niagara Concord Paulsen Capdbosq 

0 7,50 a* 5,00 a 5,33 a 5,66 a 6,83 a 

1 4,50 b 6,00 a 5,00 a 6,16 a 7,50 a 

2 4,16 b 4,66 a 5,83 a 6,33 a 6,33 a 

3 5,50 b 5,50 a 5,50 a 6,16 a 6,50 a 

4 5,16 b 5,50 a 6,00 a 5,66 a 7,33 a 

CV 
(%) 

21,15 

 
Diâmetro do Colo (mm) 

Pop. 
Cultivar 

Bordô Niagara Concord Paulsen Capdbosq 

0 8,08 a 8,46 a 7,57 a 13,29 a 8,09 a 

1 7,59 a 8,17 a 8,25 a 13,86 a 7,91 a 

2 7,58 a 7,94 a 8,09 a 14,49 a 8,00 a 

3 8,03 a 8,55 a 8,04 a 14,22 a 8,04 a 

4 8,19 a 8,06 a 8,46 a 14,24 a 8,18 a 

CV 
(%) 

8,89 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(0,5). População (Pop.) 0 = Testemunha; 1 = Caxias do Sul; 2 Caxias do Sul; 3 = Antônio Prado e 4 = 
pessegueiro. 

 

M. xenoplax comprometeu o desenvolvimento das plantas de videira e 

pessegueiro, as quais apresentaram menor área foliar em relação à testemunha não 

inoculada, independente das populações (Tabela 4), comprovando que as quatro 

populações são patogênicas para as quatro cultivares de videira e para a cultivar de 

pessegueiro. As médias obtidas de área foliar (Tabela 4), expressam a maior 

agressividade da população 2 e 4 tanto para videira como para pessegueiro quando 

comparada com as demais populações. Asmus (2004), avaliando a interação de 

Rotylenchulus reniformis e algodoeiro, observou a redução da área foliar das plantas 

que se apresentavam infestadas. Da mesma maneira Belan et al. (2011) observou a 

menor área foliar em plantas de tomateiro com nematoides. A diminuição da área 

foliar ocorre pelo fato do parasitismo dos nematoides interferir na absorção de água 

e nutrientes, bem como na morte do sistema radicular (KLINGLER; GERBER, 1972). 
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Tabela 8 - Área foliar e clorofila total de quatro cultivares de videira e uma de 
pessegueiro inoculadas com quatro populações do nematoide anelado 
Mesocriconema xenoplax. Frederico Westphalen/RS, 2015. 

 
Área Foliar  

Pop. 
Cultivar 

Bordô Niagara Concord Paulsen Capdbosq 

0 235,9 a 260,3 a 235,6 a 139,6 a 255,0 a 

1 163,9 b 176,6 c 148,6 c 131,3 ab 111,6 c 

2 105,2 c 168,2 c 115,8 d 109,1 b 86,8 c 

3 166,5 b 215,3 b 192,5 b 110,4 ab 119,5 b 

4 102,2 c 196,8 bc 168,7 bc 130,3 ab 87,8 c 

CV 
(%) 

11,99 

 
Clorofila total 

Pop. 
Cultivar 

Bordô Niagara Concord Paulsen Capdbosq 

0 491,9 a 491,7 a 484,1 a 506,0 a 325,3 a 

1 383,7 c 394,5 c 385,8 c 409,5 c 226,1 c 

2 383,3 c 394,1 c 385,5 c 409,1 c 225,6 c 

3 385,1 c 396,1 c 387,3 c 411,1 c 227,5 c 

4 389,0 b 399,6 b 391,0 b 414,6 b 231,1 b 

CV 
(%) 

10,4 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(0,5). População (Pop.) 0 = Testemunha; 1 = Caxias do Sul; 2 Caxias do Sul; 3 = Antônio Prado e 4 = 
pessegueiro. 

 

 O parasitismo de M. xenoplax interferiu negativamente no teor de clorofila 

total (Tabela 4) de plantas de videira e pessegueiro quando comparadas a 

testemunha (sem inoculação) demonstrando a patogenicidade das quatro 

populações de M. xenoplax. Porém comparando-se as diferentes populações do 

nematoide com a testemunha não inoculada, em cada cultivar, verifica-se que as 

três populações originária de videira foram as que mais influenciaram nos níveis de 

clorofila, diferindo também da população 4 proveniente de pomar de pessegueiro. A 

redução do teor de clorofila em plantas parasitadas por fitonematoides também foi 

observada por Loveys e Bird (1973) em tomateiro. Assim, a diminuição dos teores de 

clorofila nas plantas inoculadas com o nematoide anelado pode ser decorrente da 

diminuição de algum dreno metabólico devido ao estresse proporcionado pelo 

parasitismo. Além disso, para Niczepir e Wood (1988) existem evidências de que M. 
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xenoplax interfere na planta hospedeira, alterando os níveis de citocinina, 

aumentando os níveis de clorofila nas folhas e retardando a senescência das folhas 

no outono, conforme relatado pelos autores em plantas de pessegueiros com 

sintomas de PTSL. 

 De acordo com a Tabela 5, observa-se que a cultivar Bordô e a Paulsen de 

uma maneira geral, apresentaram menor atividade enzimática de peroxidase quando 

comparadas com as demais cultivares, independente de estarem ou não inoculadas 

com M. xenoplax. Já as cultivares Concord e Niagara rosada apresentaram maior 

atividade enzimática de peroxidase, semelhante à produzida pela cultivar de 

pessegueiro Capdbosq. Esta diferença de produção de enzima peroxidase, entre as 

cultivares de videira, observada principalmente nas plantas sem inoculação de M. 

xenoplax (testemunha) é um indicativo que esta é uma característica variável com a 

genética do material estudado. Estes dados estão de acordo com Macheix et al. 

(1986), de que há uma distinção entre material genético (cultivares) e estádios de 

desenvolvimento das plantas no acúmulo de compostos fenólicos. Conforme Clive-

Lo e Nicholson, (2008) quando as plantas são parasitadas por um patógeno, pode 

ocorrer o desencadeamento de uma série de mecanismos de defesa na tentativa de 

conter o agente agressor. Após a infecção, pode ocorrer o aumento do nível de 

compostos de defesa pré-existentes nas plantas como é o caso dos compostos 

fenólicos (ROHDE, 1965). 

 Analisando-se a interferência das populações de M. xenoplax, sobre a 

atividade da enzima de peroxidase produzida pelas cultivares (Tabela 5), observa-se 

que para Concord, Niagara Rosada e Bordo e pessegueiro Capdbosq, não houve 

diferença significativa entre as populações inoculadas e a testemunha, 

demonstrando que através dessa variável não é possível classificar as cultivares de 

videira e pessegueiro quanto a sua suscetibilidade ou resistência a M. xenoplax. 

 Entretanto, para a cultivar copa Bordô e o porta-enxerto de videira Paulsen, a 

população 4, proveniente de pessegueiro, promoveu redução significativamente na 

atividade enzimática de PO quando comparada à testemunha não inoculada. Estes 

resultados demonstram a suscetibilidade dessa cultivar de videira a população de M. 

xenoplax oriunda de pessegueiro (população 4). De acordo com Guimarães et al. 

(2010) ocorre a diminuição da atividade enzimática quando compara-se plantas 

suscetíveis a nematoides à plantas tolerantes. Plantas com maiores níveis de 

atividade enzimática, apresentam-se como tolerantes ao nematoide anelado M. 
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xenoplax (CARNEIRO et al., 1998) A peroxidase é uma importante enzima das 

plantas. Está envolvida em diversas reações, ligações de polissacarídeos, oxidação 

do ácido indol-3-acético, ligações de monômeros, lignificação, cicatrização de 

ferimentos, oxidação de fenóis, defesa de patógenos, regulação da elongação de 

células e outras (GASPAR et al., 1982). 

 

Tabela 9– Atividade enzimática de peroxidase (PO) de ramos de videira e 
pessegueiros não inoculados e inoculados com diferentes populações de 
Mesocriconema xenoplax. Frederico Westphalen/RS, 2015. 

 

Cultivar 

U.E/min/g de tecido fresco 

População 

0 1 2 3 4 

Concord 1338,5 a*A** 1203,5 aA 1128,4 aAB 1003,9 aB 1747,2 aA 

Niagara  2019,4 aA 1673,4 aA 1662,8 aAB 2156,4 aA 1491,1 aA 

Bordô 602,09 aB 462,92 aC 413,81 aC 436,99 aC 630,71 aB 

Paulsen 530,51 aB 518,36 aBC 1822,5 aA 376,31 aC 183,96 bC 

Capdbosq 1231,6 aA 1104 aAB 961,74 aCD 834,06 aBC 1019,8 aAB 

C.V (%) 37.24 
 
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (0,5). 
**Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(0,5). ). População (Pop.) 0 = Testemunha; 1 = Caxias do Sul; 2 Caxias do Sul; 3 = Antônio Prado e 4 
= pessegueiro. 

  

 A velocidade de lignificação do tecido infectado é um fator muito importante 

em uma reação de resistência da planta a doenças. A lignificação depende de 

reações com o envolvimento direto da peroxidase. Compostos fenólicos são os 

substratos utilizados pela enzima peroxidase e o produto da oxidação desta enzima, 

tido como potentes bactericidas e fungicidas, são produzidos rapidamente e se 

acumulam após a infecção, especialmente em variedades resistentes, sendo 

altamente tóxicos para patógenos (GREPPIN et al., 1986). 

 As fenol-oxidases, no caso da peroxidase (PO), que está geralmente presente 

em maior concentração em variedades resistentes, tem a propriedade de oxidar os 

compostos fenólicos em quinonas, que são geralmente mais tóxicas aos 

microorganismos, atuando também, na polimerização dos compostos fenólicos em 

substâncias lignificantes, que se depositam nas membranas celulares e papilas e 

dificultam o desenvolvimento de patógenos (AGRIOS, 1997). As observações 
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realizadas por Olien et al., (1995), corroboram com os mecanismos fisiológicos 

citados por Agrios (1997), uma vez que a alta atividade metabólica no sistema 

radicular de culturas suscetíveis implica na translocação de reservas de carboidratos 

dos ramos para as raízes, o que vem sendo observado em cultivares suscetíveis a 

morte-precoce e declínio. 

Considerando-se o FR de cada população de M. xenoplax inoculada em 

cultivar de videira e pessegueiro, verifica-se que houve diferença significativa quanto 

a virulência das populações, exceto para a cultivar Paulsen (Tabela 6). Para as 

cultivares Bordô, Niagara rosada, Concord e Capdbosq o maior FR foi da população 

2 quando comparada as demais, demonstrando maior agressividade. E, população 

3, a que reproduziu-se menos, inclusive em plantas de cravo espécie vegetal boa 

hospedeira de M. xenoplax. Raski e Radewald (1958) observaram aumentos na 

população M. xenoplax de 100 a 6000 (60 vezes) em 5 meses na cultivar de videira 

Thompson, Somavilla, (2011) ao avaliar a resistência de porta-enxertos de videira a 

Meloidogyne, observou que 1103 Paulsen é resistente a M. ethiopica. Resultados 

obtidos por Cofcewicz et al. (2004) e Silva et al. (2005) também observaram 

diferença no FR de diferentes populações de Meloidogyne em culturas anuais e 

perenes. 

 Analisando a eficiência da inoculação em pessegueiro e videira, verifica-se 

que a população 4, originária de pomar de pessegueiro, se multiplicou bem em todas 

as cultivares de videira, assim como as populações 1, 2 e 3, provenientes de 

pomares de videira se multiplicaram bem em pessegueiro (Capdbosq), 

demonstrando a suscetibilidade das cultivares avaliadas e patogenicidade de M. 

xenoplax nesses hospedeiros (Tabela 6). 

 Gasparotto et al. (2005) evidenciaram que inoculando populações de 

patógenos oriundas de um hospedeiro em outro permite identificar novos 

hospedeiros suscetíveis a patógenos. Como é o exemplo citado por Somavilla 

(2011), onde a espécie donematoide das galhas, Meloidogyne ethiopica já foi 

relatada em diversas culturas, como em quivizeiro na Serra Gaúcha (CARNEIRO et 

al., 2003), em São Paulo na cultura da soja, (CASTRO et al., 2003) e, em yacon e 

tomateiro no Distrito Federal (CARNEIRO; ALMEIDA, 2005), em plantas de fumo no 

Rio Grande do Sul (GOMES et al., 2005). No Chile, em videira (Vitis spp.) 

(MAGUNACELAYA, 2005; CARNEIRO et al., 2007). 

 Carneiro et al. (1998), avaliaram a reprodução de uma população sul-rio-
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grandense de M. xenoplax em dez porta-enxertos de Prunus em condições de 

telado, todos os genótipos testados foram considerados suscetíveis (FR<1,00). Mota 

et al. (2012) ao avaliarem a suscetibilidade do porta-enxerto de pessegueiro GxN-9, 

verificaram que as plantas inoculadas com M. xenoplax foram altamente  suscetíveis 

com FR=46,91. Quando Somavilla (2011) avaliou a reação de porta-enxertos de 

videira aos nematoides das galhas, verificou que o porta-enxerto Paulsen se 

comportou como suscetível a M. arenaria e resistente ou imune a M. incognita e M. 

javanica. 

 

Tabela 10 - Fator de reprodução de quatro populações do nematoide anelado 
Mesocriconema xenoplax inoculados em quatro cultivares de videira e uma de 
pessegueiro. Frederico Westphalen/RS, 2015. 

 

Populações 

Fator de Reprodução 

Genótipos 

Bordô Niagara Concord Paulsen Capdbosq Cravo 

1 9,9 b*C** 9,4 bA 9,1 bA 2,2 cA 13,4 aB 115,2 
 2 26,1 aA 8,9 dA 11,3 cA 5,5 eA 20 bA 216,1 
 3 9,2 bC 4,3 cB 4,1 cB 3,2 cA 11,1 aB 67,5 
 4 18,0 bB 6,0 dAB 7,6 cAB 3,7 dA 21,4 aA 102,7 
 CV (%)  8,10 

 
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (0,5). 
**Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. Populações: 1 = Caxias do Sul; 2 Caxias do Sul; 3 = Antônio Prado e 4 = 
pessegueiro. 
 

Os resultados de correlação poderão ser observados nos apêndices. Para a 

cultivar Concord a variável comprimento de parte aérea (CPA), apresentou 

correlação positiva significativa quando correlacionada com as variáveis 

comprimento de raiz (CRZ), massa fresca de parte aérea (MPA), área foliar (AF) e 

massa fresca de raiz (MRZ). Entretanto esta variável (CPA) apresentou correlação 

negativa significativa para o fator de reprodução, demonstrando que a alta 

densidade populacional de M. xenoplax em Concord proporcionou menor 

crescimento das plantas. Para massa fresca de parte aérea (MPA) e área foliar (AF), 

observa-se correlação negativa significativa com as variáveis relacionadas com a 

reprodução do M. xenoplax (FR), indicando que as cultivares onde houve maior 

infecção e reprodução do nematoide, o desenvolvimento das plantas foi 
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comprometido negativamente. Santo e Bolandew (1977), avaliando diferentes níveis 

de inoculo de M. xenoplax em videira Concord, verificaram que quanto maior o 

número de nematoides menor o peso de raízes e de parte aérea das plantas. 

Também os mesmos autores observaram que as plantas apresentavam sintomas 

como nanismo, folhas com menor tamanho, sistema radicular com menor 

desenvolvimento e com as radicelas atrofiadas. Asmus (2004), ao realizar o teste de 

correlação com nematoides, observou a correlação negativa significativa, pois 

quanto maior a população dos nematoides, menor o vigor das plantas.Tais 

observações corroboram com o menor peso e escurecimento de raízes observado 

as raízes de videira conforme Figura 1 D. 

 Para a cultivar Niagara rosada, verificou-se que houve correlação positiva 

significativa entre as variáveis CPA e MRZ, CRZ e CLR. As variáveis MPA e AF 

correlacionaram-se negativamente com FR, indicando que quanto mais o nematoide 

se multiplica na planta, mais compromete seu desenvolvimento, reduzindo área foliar 

e interferindo na produção de clorofila e na atividade da enzima peroxidase. 

 Quando realizada a correlação das variáveis obtidas da cultivar Bordô, 

observa que houve correlação significativa entre as variáveis relacionadas com o 

crescimento vegetativo das plantas, tais como CPA, CRZ, MPA, MRZ e AF e 

correlação negativa significativa destas mesmas variáveis de desenvolvimento de 

plantas com o fator de reprodução, indicando que a cultivar Bordo é suscetível ao M. 

xenoplax e que a presença deste nematoide está diretamente relacionada ao 

enfraquecimento dessa cultivar de videira. 

 Medina (2013) estudando a agressividade de populações do nematoide das 

galhas (Meloidogyne javanica) na cultura da batata, observou a correlação 

significativa positiva entre os danos causados em tubérculos, com o fator de 

reprodução dos nematoides. 

 A cultivar porta-enxerto de videira Paulsen apresentou um comportamento 

diferenciado quanto a análise de correlação das variáveis analisadas em relação as 

outras cultivares de videira estudadas, onde observa-se que houve correlação 

positiva da variável comprimento de raiz com as variáveis massa fresca de parte 

aérea e raiz e teor de clorofila, e da massa fresca de parte aera com massa fresca 

de raiz e teor de clorofila. Este resultado corrobora com Niczepir e Wood (1988), os 

quais relatam que existe evidências de que o M. xenoplax interfere na fisiologia, 

aumentando os níveis de clorofila na folha. A correlação realizada para unidade 
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enzimática com fator de reprodução foi significativa positiva ao nível de 1%. Quando 

realizada a correlação entre as variáveis obtidas do porta-enxerto de pessegueiro 

Capdbosq, observa-se que, como o ocorrido para a cultivar de videira Bordô, 

ocorreu grande número de correlações negativas significativas, principalmente das 

variáveis comprimento de parte aérea, comprimento de raiz, massa fresca de parte 

aérea, massa fresca de raiz e área foliar com o fator de reprodução, indicando a 

patogenicidade de M. xenoplax em Capdbosq, caracterizando-se como um fator 

importante na suscetibilidade do pessegueiro e predisposição a morte de plantas. 

 No Brasil, a causa da morte de videira ainda não foi claramente 

diagnosticada, porém, a presença de M. xenoplax em pomares com esse sintoma, 

tem direcionado a atenção a esta praga (NAVES et al., 2004; GOMES et al., 2009). 

O encurtamento dos ramos, o pequeno porte das plantas e a murcha das folhas, são 

consequências observadas na cultura da videira quando esta se apresenta infestada 

pelo fitonematoide M. xenoplax (PINKERTON et al., 2005). Muitas dessas 

observações foram também detectadas no presente estudo, indicando que a 

presença desse nematoide em pomares de videira pode estar associada ao declínio. 

Considerando-se a alta frequência dessa praga nos pomares estudados, e, que, 

para ocorrer a morte-precoce do pessegueiro é necessária a presença do nematoide 

anelado M. xenoplax, (RITCHIE e CLAYTON, 1981). Estudos posteriores envolvendo 

a interação entre M. xenoplax, cultivares e porta-enxertos de videira e outros fatores 

bióticos como Perola da terra e filoxera, seriam importantes na elucidação dos 

fatores envolvidos no declínio da videira, e, assim, contribuir para o direcionamento 

no foco das pesquisas dessa fruteira tão importante para o País. 

  

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
 
 Mesocriconema xenoplax é patogênico as cultivares copa de Vittis labrusca, e 

ao porta enxerto de videira Paulsen, sendo a cultivar Bordô a que apresenta maior 

suscetibilidade ao nematoide anelado. 

 Existem populações de M. xenoplax mais agressivas a videira e ao 

pessegueiro e há correlação negativa entre desenvolvimento de planta com a 

reprodução do nematoide. 
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 População de M. xenoplax provenientes de videira são patogênicas ao 

pessegueiro e vice-versa. 
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ARTIGO III - HOSPEDABILIDADE DE PLANTAS FRUTÍFERAS, 
FORRAGEIRAS E DANINHAS A Mesocriconema xenoplax 
 

 

RESUMO - Várias plantas são relacionadas como hospedeiras de M. xenoplax, 

como as frutíferas videira e pessegueiro. Entretanto algumas espécies vegetais 

apresentam efeito antagônico ao nematoide anelado, resultando na diminuição das 

populações deste nematoide presentes nos pomares. Objetivou-se neste estudo, 

avaliar a reprodução de dois isolados de M. xenoplaxem plantas frutíferas, 

forrageiras e daninhas. Foram produzidas mudas de cravo, utilizadas como 

testemunha; videira e pessegueiro representantes de frutíferas; aveia branca, aveia 

preta, azevém, ervilhaca , milheto, sorgo, crotalaria, grama seda e grama sempre 

verde como plantas de cobertura e guanxuma, picão-preto e corriola como plantas 

daninhas. Em vasos de 1 litro com solo esterilizado as mudas foram plantadas e 

inoculados 2000 espécimes de M. xenoplax, sendo uma população obtida de pomar 

de videira e outra de pomar de pessegueiro. Após 90 dias da inoculação, o solo de 

cada unidade experimental foi processado e então determinado do fator de 

reprodução (FR) do nematoide em cada hospedeiro, sendo considerados, 

hospedeiros pouco favoráveis (FR < 1,00) e hospedeiros favoráveis (FR > 1,00). 

Observou-se que o cravo, a videira e o pessegueiro, seguidos da ervilhaca, 

crotalária, grama-seda e da grama sempre-verde, proporcionaram maior FR a M. 

xenoplax, sendo consideradas, portanto como plantas hospedeiras favoráveis. As 

demais gramíneas apresentaram-se como más hospedeiras a M. xenoplax. Existe 

populações mais agressivas de M. xenoplax a diferentes espécies vegetais. Plantas 

daninhas e forrageiras remanescentes como ervilhaca; crotalaria e grama sempre 

verde em pomares de videira e pessegueiro com histórico da presença de M. 

xenoplax devem ser eliminadas. As gramíneas aveia branca; aveia preta; azevém; 

milheto e sorgo, podem ser utilizadas como plantas de cobertura em pomares de 

videira e de pessegueiro com histórico da presença de M. xenoplax. 

 

Palavras-chave: hospedeiros; reprodução; nematoide anelado; suscetibilidade.  
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ABSTRACT - The ring nematode (Mesocriconema xenoplax) is involved in the peach 

tree short life and vine decline. Various plants are listed as hosts of M. xenoplax, 

however some plant species have antagonistic effect ring the nematode, resulting in 

decreased populations present in the orchards. The aim of this study to quantify the 

reproduction of two isolates of the ringed nematode in fruit, forage and weeds, 

featuring the possible host of M. xenoplax.Clove seedlings were produced, used as a 

witness; vine peach and representatives of fruit; white oats, black oat, rye, vetch, 

millet, sorghum, Crotalaria, silk grass and grass always green as cover crops and 

sida, beggartick and morning glory as weeds.In pots of 1 liter seedlings were planted, 

and soil inoculated 2000 specimens of M. xenoplax, with a population obtained from 

vineyard and other peach orchard collection kept by Embrapa Clima Temperado.After 

90 days, the soil of each experimental unit was processed and then determined the 

reproduction factor (RF) of the nematodes in each host for the two populations, being 

considered unfavorable hosts (FR <1.00) and favorable hosts (FR > 1.00). It was 

observed that the harpsichord, the vine and peach, followed by vetch, sunn hemp, 

bermuda grass and grass evergreen, provided higher FR M. xenoplax, therefore 

being considered as favorable host plants.The other grasses presented themselves 

as bad host M. xenoplax. There susceptibility difference between the plant species 

studied and plants of the same family to M. xenoplax. Weed and remaining as fodder 

vetch; Crotalaria and grass always green on the vine and peach orchards with a 

history of M. xenoplax must be eliminated. The white oat grass; Oats; ryegrass; millet 

and sorghum can be used as cover crops in orchards and vine peach with a history 

of the presence of Mesocriconema xenoplax. 

 

Key-words: hosts; reproduction; ring nematode; susceptibility. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

Problemas fitossanitários podem interferir no estabelecimento e no 

crescimento de frutíferas, sendo que a busca de soluções para estes problemas 

requer o conhecimento do sistema de produção da cultura, além de um completo 

diagnóstico dos diferentes fatores que possam estar relacionados à causa de 
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determinada doença. Dentre os problemas fitossanitários, os fitonematoides são um 

dos entraves na produção de frutíferas como o pessegueiro e a videira no estado do 

Rio Grande do Sul (BECKMAN e NICZEPIR 2012;CARNEIRO et al., 1998; GOMES, 

2003). 

O nematoide anelado Mesocriconema xenoplax (Raski) (LOOF; DE GRISSE, 

1989) (NYCZEPIR et al., 1983; REILLY et al., 1986; NYCZEPIR, 1990), que 

anteriormente recebeu outros sinônimos de nomenclatura, Criconemella xenoplax 

(Raski) (LOOF; DE GRISSE, 1989); Macrophostonia xenoplax (RASKI, 1952; DE 

GRISSE;  LOOF, 1965); Criconemoides xenoplax (RASKI, 1952) está associado a 

pomares de pessegueiro com morte-precoce, síndrome conhecida no Estados 

Unidos como “Peach Tree Short Life” (PTSL) (ORTIZ;  AULAR, 2011) e em pomares 

de videira  em declínio (GOMES et al, 2009). 

A morte-precoce do pessegueiro é uma grave síndrome que ocorre na 

persicultura gaúcha e que, nos últimos anos, se constitui em um dos principais 

problemas agronômicos que os persicultores enfrentam, principalmente na região de 

Pelotas, RS. Entretanto também foram detectados pomares com sintomas de morte-

precoce nos municípios de Bagé e em alguns pomares da Serra Gaúcha (MAYER; 

UENO, 2012). 

Há vários anos, tem sido observada a morte acentuada de plantas de videira 

em diversos pomares na Serra Gaúcha. Embora tenham sido realizados alguns 

levantamentos fitossanitários para identificação dos agentes bióticos (GOMES, 

2001; KUHN, 1981) e possíveis fatores abióticos associados à sanidade e 

sobrevivência dessas plantas, pouco se conhece sobre este complexo na morte das 

videiras. 

Gomes et. al., (2001) ao realizarem um levantamento dos nematoides 

fitoparasitas associados a pomares de videira em declínio na Serra Gaúcha, 

verificaram a presença em alta população do nematoide do gênero Mesocriconema, 

sendo este fitonematoide o único presente em todos os pomares analisados e com 

maior incidência. 

Várias plantas são relacionadas como hospedeiras de M. xenoplax. Porém, 

estudos indicam que este nematoide prefere plantas perenes a plantas anuais, com 

algumas exceções (NYCZEPIR, 1990). Entretanto, algumas espécies vegetais 

apresentam efeito antagônico ao nematoide anelado, as quais apresentam potencial 

para utilização em esquemas de rotação de cultura ou consorciação para a 
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diminuição da população deste nematoide em áreas cultiváveis. A utilização desta 

técnica em pré-plantio é uma das formas de controle mais eficiente e 

economicamente viável, sendo seu emprego, com plantas más hospedeiras, usado 

há bastante tempo nos EUA (NYCZEPIR; BERTRAND, 1990; CARNEIRO et al., 

1998; GOMES et al., 2010). 

No Brasil, embora estes estudos estejam em fase inicial, tem se observado 

resultados promissores na supressão do M. xenoplax em pomares de videira e de 

pessegueiro (GOMES; COUTINHO, 2005; GOMES; FORTES, 2005), tanto em pré 

como em pós-plantio ao Pessegueiro, porém pouco se conhece sobre a supressão 

deste nematoides nos pomares de videira(GOMES, 2001; KUHN, 1981). 

Carneiro et al. (1998) ao realizar um estudo de suscetibilidade ao nematoide 

anelado M. xenoplax a várias plantas forrageiras, que muitas vezes podem estar 

naturalmente infestando os pomares de videira e pessegueiro, observaram que 

existe diferença na reprodução deste nematoide à estas plantas. 

Portanto, com esta problemática objetivou-se neste estudo, quantificar a 

reprodução e agressividade de duas populações de M. xenoplax em videira, 

pessegueiro, plantas forrageiras e daninhas. 

 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

 O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal 

de Santa Maria campus Frederico Westphalen, no período de maio a julho de 2014. 

 Foram estudadas 14 espécies vegetais, videira (Vitis labrusca cv. Concord) e  

pessegueiro (Prunus persica cv. de porta-enxerto Capdbosq) representantes de 

frutíferas; aveia branca (Avena sativa cv.URS-GUAPA), aveia preta (Avena 

strigosacv.IAPAR 61), azevém (Lolium multiflorumcv. comum), ervilhaca (Vicia 

sativa), milheto (Pennisetum Americanun cv.BRS 1503), sorgo (Sorghum bicolor cvB 

816), crotalaria (Crotalaria juncea), grama seda (Cynodon dactylon) e grama sempre 

verde (Axonopus compressus) como plantas de cobertura e guanxuma (Sida 

rhombifolia), picão preto (Bidens pilosa) e corriola (Ipomoea purpurea) como plantas 

daninhas e como testemunha suscetível foi utilizado o cravo (Dianthus caryophyllus) 

(RASKI e RADEWALD ,1958). 
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 Foram utilizadas duas populações do nematoide anelado M. xenoplax, uma 

oriunda de pomar de videira da Serra Gaúcha pertencente ao município de Caxias 

do Sule outra oriunda de pomar de pessegueiro do município de Pelotas, RS, ambos 

com sintomas de declínio e morte. As populações foram multiplicadas durante três 

meses em hospedeiro suscetível o cravo (Dianthus caryophyllus) para obtenção de 

isolados puros e suficientes para realizar as inoculações nas plantas hospedeiras a 

serem testadas. 

As sementes das plantas de coberturas e daninhas foram colocadas para 

germinar em substrato comercial da marca H. Decker® contido em bandejas. O 

substrato foi previamente esterilizado em autoclave por duas horas a 120ºC. As 

mudas das espécies estudadas, quando possuíam de três a quatro folhas foram 

transplantadas para vasos com capacidade de 1000 cm³ de solo esterilizado. Após 

sete dias do transplante, foi realizada a inoculação nas plantas com 2000 espécimes 

de M. xenoplax de cada população, separadamente, cada uma com seis repetições, 

mantidos em casa de vegetação com temperatura de 25ºC + 2ºC, umidade e 

irrigação controladas. 

Decorridos 90 diasa inoculação, foram coletadas amostras de solo de cada 

unidade experimental para extração (JENKINS, 1964) e avaliação da população final 

dos nematoides, determinando-se os respectivos fatores de reprodução (FR) de M. 

xenoplax em cada espécie vegetal (OOSTENBRINK, 1966). 

O ensaio foi conduzido em esquema fatorial 2 x (14 +1) (2 populações e 14 

espécie vegetal mais a testemunha), com 6 repetições por tratamento em 

delineamento completamente casualizado, sendo cada unidade experimental 

representada por uma planta. Os valores obtidos em cada repetição foram 

submetidos à análise de variância, sendo as médias de cada tratamento 

comparadas entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro, utilizando-

se o software Sisvar (FERREIRA, 2008). Adicionalmente, as espécies de frutíferas, 

coberturas e daninhas foram classificadas de acordo com os valores de FR, sendo 

consideradas imunes plantas com FR = 0,00, hospedeiros pouco favoráveis (FR < 

1,00) e hospedeiros favoráveis (FR > 1,00) (CARNEIRO et. al., 1998). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 Das 14 espécies vegetais testadas quanto à suscetibilidade a M. xenoplax, 
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provenientes de populações obtidas de pomar de videira na Serra Gaúcha e pomar 

de pessegueiro da Região de Pelotas, RS, cinco foram hospedeiras pouco 

favoráveis (FR < 1,00) e 9 hospedeiras favoráveis (FR > 1,00). Dentre os 

hospedeiros pouco favoráveis pode-se destacar aveia branca (Avena sativacv.URS-

GUAPA), aveia preta (Avena strigosacv. IAPAR 61), azevém (Lolium multiflorumcv. 

comum), milheto (Pennisetum americanun cv.BRS 1503) e sorgo (Sorghum bicolor 

cv.B 816). Foram considerados hospedeiros favoráveis a videira (Vitis labrusca cv. 

Concord), pessegueiro (Prunus persicacv. Capdbosq), ervilhaca (Vicia sativa), 

crotalaria (Crotalaria juncea), grama seda (Cynodon dactylon), grama sempre verde 

(Axonopus compressus), guanxuma (Sida rhombifolia), picão preto (Bidens pilosa) e 

corriola (Ipomea purpúrea),  quando comparados com o cravo (testemunha). Pode-

se verificar que nenhuma das espécies foi imune (FR = 0,00) a ambas populações 

de M. xenoplax(Tabela1). 
 

Tabela 1– Fator de reprodução de duas populações de M. xenoplax em frutíferas, 
plantas de cobertura e plantas daninhas. Frederico Westphalen, 2015. 

 

*Mesma letra maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de 5%. ¹Testemunha suscetível  

 

 

Espécies  
Fator de Reprodução de M.xenoplax 

População  
Videira População Pessegueiro 

Cravo (D. caryophyllus)¹ 26.3 A*b** 27.86 Aa 

Videira (Vitis labrusca) 4.35 Bb 6.51 Ba 

Pessegueiro (P. persica) 5,12Bb 7,16Ba 

Aveia branca (A. sativa) 0.34 Fa 0.29 Fa 

Aveia preta (A. strigosa) 0.33 Fa 0.35 Fa 

Azevém (L. multiflorum) 0.32 Fa 0.35 Fa 

Ervilhaca (V. sativa) 2.05 Ca 1.85 Da 

Milheto (P. americanum) 0.11 Ga 0.14 Ga 

Sorgo (S. bicolor) 0.21 Ga 0.19 Ga 

Crotalaria (C. juncea) 2.17 Ba 2.39 Ca 

Grama seda (C. dactylon) 1.69 Da 1.89 Da 

Grama sempre verde (A. compressus) 1.97 Ca 2.03 Da 

Guanxuma (S. rhombifolia) 1.62 Da 1.74 Da 

Picão preto (B. pilosa) 1.03 Ea 1.08 Ea 

Corriola (I. purpurea) 1.65 Da 1.75 Da 

C.V (%) 22.1 
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 Nyczepir (1990) em suas observações relata que as gramíneas, de uma 

maneira geral, são hospedeiras desfavoráveis a M. xenoplax, relato este, que 

corrobora com os dados obtidos no presente trabalho, para as gramíneas aveia 

preta, azevém, milheto e sorgo. Porém, as gramíneas grama seda e grama sempre 

verde foram hospedeiras suscetíveis a M. xenoplax(Tabela 1). 

 Quando Carneiro et al. (1998), testaram a suscetibilidade de plantas de 

cobertura para suprimir M. xenoplax, em pomares de pessegueiro observaram que 

cultivares de aveia branca, aveia preta, milheto e azevém foram hospedeiros 

desfavoráveis ao nematoide anelado, e como hospedeiros favoráveis, o pessegueiro 

e a crotalária, além da ervilhaca e feijão tibagi que permitiram a alta infestação deste 

nematoide no solo. 

 Analisando cada população de M. xenoplax, proveniente de pomar de videira 

e pomar de pessegueiro, observa-se que as espécies consideradas como 

hospedeiras favoráveis (FR > 1,00), apresentam níveis de suscetibilidade a ambas 

as populações de M. xenoplax (Tabela 1). Para o inóculo proveniente de videira 

verificou-se que as espécies que apresentaram maior suscetibilidade comparada a 

testemunha, foram a videira, pessegueiro e crotalária com o fator de reprodução de 

4,35; 5,12 e 2,17 respectivamente. As espécies que melhor reproduziram a 

população do M. xenoplax proveniente de pomar de pessegueiro foram 

semelhantes, exceto a crotalária. O picão preto foi a espécie de menor 

suscetibilidade às populações de M. xenoplax testados com FR igual a 1,03 (pomar 

de videira) e 1,08 (pessegueiro). 

 A suscetibilidadede uma determinadaespécie vegetal não está relacionada 

apenas a diferentes espécies do mesmo gênero de nematoide, mas também, à 

maior ou menor agressividade entre populações da mesma espécie, como a M. 

xenoplax (HASHIM-BUCKEY 2005; BARBOSAet al., 2009). 

 A alta reprodução das duas populações de M. xenoplax em videira e 

pessegueiro confere que o declínio da videira e a morte-precoce do pessegueiro 

podem estar relacionados a presença do nematoide anelado.De acordo com relatos 

de Gomes e Campos (2003), Pinkertonet al.(2005) eGomes et al. (2009), o declínio 

da videira bem como a morte-precoce do pessegueiro (RITCHIE; CLAYTON, 1981; 

NYCZEPIR; LEWIS, 1984; GOMES et al., 2000), podem estar associados ao 

fitonematoide M. xenoplax. 

 Pode-se relacionar as altas infestações de M. xenoplax em pomar de videira e 
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pomares de pessegueiro com os tipos de plantas que permanecem nas entrelinhas 

da cultura principal. grama seda e a grama sempre verde apresentaram-se como 

suscetíveis ao nematoide anelado, portanto, não seria uma boa opção mantê-las 

como plantas de cobertura, pois desta maneira a população do nematoide anelado 

aumentaria. 

 Nos Estados Unidos, pesquisas vêm sendo realizadas para identificação de 

plantas remanescentes ou plantas em esquemas de rotação de culturas em 

pomares como hospedeiras de M. xenoplax. Os ensaios realizados em casa de 

vegetação e a campo, identificaram como hospedeiro favorável a este nematoide, a 

soja (Glycine max) e como hospedeiros pouco favoráveis, foram identificadas 

algumas cultivares de trigo (NYCZEPIR, 1990; NYCZEPIR; BERTRAND, 1992). A 

utilização de aveia, trigo, triticale, cevada e centeio durante três anos na mesma 

área reduzem significativamente a população de M. xenoplax em pessegueiros 

(NYCZEPIR et al., 1992). Quando cultivado sorgo em pré-plantio ao pessegueiro em 

áreas infestadas com M. xenoplax, após a condução do pomar, não foi mais 

evidenciada a presença do nematoide anelado na área (NYCZEPIR, 1996). 

 Pesquisas realizadas no Rio Grande do Sul não evidenciaram correlação da 

ocorrência de M. xenoplax juntamente com os sintomas da morte-precoce do 

pessegueiro com a idade das plantas, localização no pomar, plantas individuais, ou 

grupos de plantas e nem mesmo com a cultivar de copa (CARNEIRO et al., 1993). 

 Nos últimos anos, tem sido encontrados na mesorregião do Sudeste Rio-

Grandense, pomares de pessegueiro severamente afetados pela síndrome. Como 

exemplo de um caso extremo, foi encontrado um pomar no 8º Distrito de Pelotas, 

RS, com 90% de plantas mortas e/ou parcialmente mortas (MAYER et al., 2009). Em 

pomar de videira com declínio e com morte de plantas na Serra Gaúcha, Gomes et 

al., (2001) ao realizarem levantamento nematológico observaram que em 100% dos 

pomares analisados foi identificado altas população do nematoide anelado M. 

xenoplax. 

 Quando uma planta é considerada como má hospedeira ou não suscetível a 

algum organismo, no caso de nematoides, estes mesmos irão cessar sua 

reprodução e virão à morte, pelo princípio da inanição (falta de alimento) ou pelo fato 

da planta apresentar algum tipo de tolerância ou resistência (HEALD, 1987). 

 As plantas más hospedeiras como a aveia preta, aveia branca, azevém, 

milheto e sorgo, podem ser utilizadas como opções de plantas de coberturas ou de 
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adubação verde nas entrelinhas dos pomares, até mesmo, para recuperar pomar 

com altas infestações que foram eliminados, garantindo a qualidade deste solo. 

Carneiro et al. (1998) obtiveram resultados semelhantes quanto testaram diversas 

plantas para o controle de M. xenoplax na rotação de culturas. 

 A rotação de culturas é um dos métodos mais recomendados para o manejo 

de nematoides em culturas anuais ou perenes (HALBRENDT e LaMONDIA, 2004). 

Se em determinada área é mantida a mesma espécies vegetal suscetível ciclo após 

ciclo, as populações de nematoides que se desenvolvem nestes hospedeiros tentem 

a aumentar (FERRAZ et al., 1999). No entanto, a eliminação ou a rotação com 

plantas não hospedeiras restringe a multiplicação dos nematoides e, aliada aos 

fatores naturais de mortalidade, favorece a redução da população do patógeno 

(HALBRENDT e LaMONDIA, 2004). 

O controle de plantas daninhas, hospedeiras de M. xenoplax, é uma 

estratégia de manejo importante considerando os custos e falta de nematicidas com 

registro de uso para a cultura do pêssegueiro e da videira, especialmente no Brasil. 

Portanto, o conhecimento da gama de plantas hospedeiras a diferentes espécies do 

nematoide anelado vem a contribuir de forma positiva na redução de suas 

populações no solo; quer seja pelo emprego de coberturas verdes; quer pelo uso de 

herbicidas seletivos mantendo-se o solo livre de plantas daninhas hospedeiras deste 

patógeno. 
 

 

4. CONCLUSÕES 
 
 

 Existe diferença de suscetibilidade entre espécies vegetais a M. xenoplax. 

Existe populações mais agressivas de M. xenoplaxa diferentes espécies 

vegetais. 

 Plantas daninhas e forrageiras remanescentes como ervilhaca (V. sativa); 

crotalaria (C. juncea) e grama sempre verde (A. compressus) são hospedeiras 

favoráveis ao Mesocriconema xenoplax. 

 As gramíneas aveia branca (A. sativa cultivar URS-GUAPA), aveia preta (A. 

strigosacultivar IAPAR 61), azevém (L. multiflorumcultivar comum), milheto (P. 

Americanun cultivar BRS 1503) e sorgo (S. bicolor cultivar B 816), são hospedeiras 

desfavoráveis ao Mesocriconema xenoplax. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 No presente estudo, foi observada uma diversidade de nematoides presentes 

nos pomares de videira que apresentavam sintomas de declínio na Serra Gaúcha. O 

cultivo da videira por vários anos no mesmo local abriga grande população desses 

organismos, sendo identificados os seguintes gêneros de fitonematoides: 

Mesocriconema; Ogma; Meloidogyne; Paratrichodorus; Helicotylenchus; Xiphinema; 

Pratylenchus; Hemicicliophora, Mesocriconema e Xiphinema, além da grande 

presença de nematoides de vida-livre, os quais não foram identificados. 

 Ênfase tem sido dada à integração de vários métodos, para tornar a operação 

de controle das nematoses mais racional, eficiente e econômica. Entre as técnicas 

mais utilizadas se destaca a rotação de culturas, onde a caracterização das 

espécies é de suma importância para fazermos a escolha dos hospedeiros não 

suscetíveis. Através da identificação das espécies de Meloidogyne presentes nos 

pomares de videira, observou-se a diversidade de espécies deste nematoide 

associada à videira, sendo M. javanica a mais frequente e o M. xenoplax foi a única 

espécie associada aos pomares de videira na Serra Gaúcha. 

 Ao testar a patogenicidade e agressividade do nematoide anelado M. 

xenoplax em cultivares de videira e pessegueiro, observou-se que este nematoide é 

patogênico a todas cultivares testadas, sendo a cultivar de videira Bordô, a que 

apresenta maior suscetibilidade ao nematoide anelado. Além disso existem 

populações de M. xenoplax mais agressivas a videira e ao pessegueiro e há 

correlação negativa entre desenvolvimento de planta com a reprodução do 

nematoide anelado, comprovando a ação patogênica deste nematoide nas plantas 

estudadas e o seu envolvimento no declínio da videira e na morte precoce do 

pessegueiro. 

 Quando estudada a hospedabilidade de plantas frutíferas, forrageiras e 

daninhas a M. xenoplax, constatou-se que existe diferença de suscetibilidade entre 

espécies vegetais estudadas, e que existe populações mais agressivas de M. 

xenoplax a diferentes espécies vegetais. Portanto, deve-se ter cuidado com a 

permanência de determinadas plantas  nas entrelinhas de cultivo dos pomares, as 

quais podem ser multiplicadoras do nematoide anelado, todavia, o uso de algumas 

plantas  nas entrelinhas, mantém a qualidade do solo nos pomares. 
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 Mais estudos envolvendo a cultura da videira e do pessegueiro associados ao 

nematoide anelado, bem como a outras espécies de nematoidese até mesmo a 

outros patógenos devem continuar, como testes com níveis de inóculo, situações 

climáticas e de solo. Pois através do estudo realizado nesta pesquisa foi observada 

a importância econômica das duas culturas frutíferas. Desta forma os problemas 

fitossanitários são de suma importância. Portanto a continuidade da pesquisa 

envolvendo estes temas poderá trazer mais respostas sobre o complexo envolvendo 

a morte-precoce do pessegueiro, bem como, o declínio da videira. 
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Apêndice 

 

Apêndice 1– Coeficiente de correlação entre comprimento de parte aera (CPA), comprimento de raiz (CRZ), massa fresca de parte 
aera (MPA), massa fresca de raiz (MRZ), número de brotos (NB), área foliar (AF), teor de clorofila (CLR), diâmetro do colo (DC), 
unidade enzimática de peroxidase (U.E) e fator de reprodução (FR) de M. xenoplax para a cultivar de videira Concord. Frederico 
Westphalen/RS, 2015. 

 

Cultivar 
    Coeficiente de correlação (R2) 

 
CPA CRZ MPA MRZ NB AF CLR DC U.E FR 

  

Concord 

CPA - 0,53** 0,59** 0,49* 0,08 ns 0,76** 0,27 ns -0,01 ns 0,03 ns -0,76** 

CRZ 
 

- 0,22 ns 0,42* 0,03 ns 0,51* 0,33 ns 0,14 ns -0,04 ns -0,36 ns 

MPA 
  

- 0,14 ns 0,10 ns 0,52** 0,20 ns -0,09 ns -0,37 ns -0,54** 

MRZ 
   

- 0,16 ns 0,38 ns -0,05 ns 0,26 ns 0,31 ns -0,29 ns 

NB 
    

- 0,14 ns -0,29 ns 0,11 ns 0,18 ns -0,01 ns 

AF 
     

- 0,18 ns 0,21 ns 0,03 ns -0,91** 

CLR 
      

- 0,08 ns 0,07 ns -0,25 ns 

DC 
       

- 0,04 ns -0,11 ns 

U.E 
        

- 0,09 ns 

FR 
          

- 
 
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01). * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05). ns não significativo (p >= .05). 
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Apêndice 2- Coeficiente de correlação entre comprimento de parte aera (CPA), comprimento de raiz (CRZ), massa fresca de parte 
aera (MPA), massa fresca de raiz (MRZ), número de brotos (NB), área foliar (AF), teor de clorofila (CLR), diâmetro do colo (DC), 
unidade enzimática de peroxidase (U.E), e fator de reprodução (FR) para a cultivar de videira Niagara rosada. Frederico 
Westphalen/RS, 2015. 

 

Cultivar 
    Coeficiente de correlação (R2) 

 
CPA CRZ MPA MRZ NB AF CLR DC U.E FR 

  

Niagara 
rosada 

CPA - 0,05 ns 0,44* 0,52** 0,07 ns 0,16 ns 0,36 ns 0,24 ns 0,02 ns -0,17 ns 

CRZ 
 

- 0,41* 0,20 ns 0,13 ns 0,30 ns 0,44* 0,01 ns 0,05 ns -0,37 ns 

MPA 
  

- 0,41* 0,24 ns 0,56** 0,26 ns 0,39 ns -0,05 ns -0,63** 

MRZ 
   

- -0,01 ns 0,14 ns 0,54** -0,09 ns -0,12 ns -0,14 ns 

NB 
    

- 0,03 ns -0,11 ns 0,21 ns 0,08 ns -0,02 ns 

AF 
     

- 0.41* 0,36 ns 0,40* -0,71** 

CLR 
      

- -0,21 ns 0,08 ns -0,30 ns 

DC 
       

- 0,18 ns -0,37 ns 

U.E 
        

- -0,31 ns 

FR 
         

- 

 

             
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01). * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05). ns não significativo (p >= .05). 
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Apêndice 3– Coeficiente de correlação entre comprimento de parte aera (CPA), comprimento de raiz (CRZ), massa fresca de parte 
aera (MPA), massa fresca de raiz (MRZ), número de brotos (NB), área foliar (AF), teor de clorofila (CLR), diâmetro do colo (DC), 
unidade enzimática de peroxidase (U.E), e fator de reprodução (FR) para a cultivar de videira Bordô. Frederico Westphalen/RS, 
2015. 

 

Cultivar 
    Coeficiente de correlação (R2) 

 
CPA CRZ MPA MRZ NB AF CLR DC U.E FR 

  

Bordô 

CPA - 0,76** 0,60** 0,78** 0,25 ns 0,54** 0,17 ns 0,22 ns 0,09 ns -0,79** 

CRZ 
 

- 0,79** 0,40* 0,33 ns 0,49* 0,55** 0,33 ns 0,24 ns -0,75** 

MPA 
  

- 0,50* 0,42* 0,53** 0,33 ns 0,27 ns 0,20 ns -0,79** 

MRZ 
   

- 0,17 ns 0,48* -0,28 ns 0,08 ns 0,17 ns 0,69**? 

NB 
    

- 0,16 ns 0,38 ns 0,28 ns 0,09 ns -0,30 ns 

AF 
     

- -0,23 ns -0,06 ns -0,30 ns -0,82** 

CLR 
      

- 0,49* 0,24 ns -0,05 ns 

DC 
       

- 0,28 ns -0,15 ns 

U.E 
        

- 0,02 ns 

FR 
         

- 

            
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01). * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05). ns não significativo (p >= .05). 
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Apêndice 4– Coeficiente de correlação entre comprimento de parte aera (CPA), comprimento de raiz (CRZ), massa fresca de parte 
aera (MPA), massa fresca de raiz (MRZ), número de brotos (NB), área foliar (AF), teor de clorofila (CLR), diâmetro do colo (DC), 
unidade enzimática de peroxidase (U.E), e fator de reprodução (FR) para a cultivar porta-enxerto de videira Paulsen. Frederico 
Westphalen/RS, 2015. 

 

Cultivar 
    Coeficiente de correlação (R2) 

 
CPA CRZ MPA MRZ NB AF CLR DC U.E FR 

  

Paulsen 

CPA - -0,08 ns 0,36 ns 0,05 ns 0,22 ns 0,12 ns 0,21 ns 0,38 ns -0,16 ns -0,26 ns 

CRZ 
 

- 0,75** 0,44* -0,03 ns -0,03 ns 0,54** 0,12 ns -0,23 ns -0,17 ns 

MPA 
  

- 0,53** 0,03 ns -0,07 ns 0,42* 0,28 ns -0,32 ns -0,30 ns 

MRZ 
   

- 0,40* 0,17 ns -0,14 ns 0,03 ns -0,25 ns -0,25 ns 

NB 
    

- 0,14 ns -0,14 ns 0,14 ns 0,31 ns 0,03 ns 

AF 
     

- -0,12 ns -0,10 ns -0,27 ns -0,31 ns 

CLR 
      

- 0,26 ns -0,41* -0,04 ns 

DC 
       

- 0,10 ns 0,21 ns 

U.E 
        

- 0,71** 

FR 
         

- 

             
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01). * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05). ns não significativo (p >= .05). 
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Apêndice 5– Coeficiente de correlação entre comprimento de parte aera (CPA), comprimento de raiz (CRZ), massa fresca de parte 
aera (MPA), massa fresca de raiz (MRZ), número de brotos (NB), área foliar (AF), teor de clorofila (CLR), diâmetro do colo (DC), 
unidade enzimática de peroxidase (U.E), e fator de reprodução (FR) para a cultivar porta-enxerto de pessegueiro Capdbosq. 
Frederico Westphalen/RS, 2015. 

 

Cultivar 
    Coeficiente de correlação (R2) 

 
CPA CRZ MPA MRZ NB AF CLR DC U.E FR 

  

Capdbosq 

CPA - 0,89** 0,40* 0,54** 0,16 ns 0,81** -0,04 ns -0,01 ns -0,06 ns -0,83** 

CRZ 
 

- 0,40 ns 0,60** 0,11 ns 0,81** 0,06 ns 0,02 ns -0,09 ns -0,91** 

MPA 
  

- 0,50* 0,03 ns 0,59** -0,49* -0,15 ns 0,08 ns -0,57** 

MRZ 
   

- 0,35 ns 0,53** 0,16 ns -0,12 ns -0,40* -0,55** 

NB 
    

- -0,03 ns 0,16 ns 0,01 ns 0,01 ns 0,02 ns 

AF 
     

- -0,016 ns -0,13 ns -0,11 ns -0,88** 

CLR 
      

- 0,12 ns -0,25 ns 0,24 ns 

DC 
       

- -0,14 ns 0,12 ns 

U.E 
        

- 0,05 ns 

FR 
         

- 

             
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01). * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05). ns não significativo (p >= .05). 

 

 
 

 


