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RESUMO

Avaliou-se, em condições de casa de vegetação, o efeito
da suplementação do solo com sementes trituradas de feijão de
porco (Canavalia ensiformis) sobre os índices de galhas e de massas
de ovos de Meloidogyne incognita raça 1 em tomateiro (Lycopersicon
esculentum). O substrato utilizado foi solo autoclavado suplementado
com 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 g de sementes trituradas/kg de solo. Solo
sem a suplementação serviu como testemunha. Para efeito de

comparação, o nematicida Carbofuran foi incluído como tratamento
adicional. Controle do nematóide foi obtido a partir da incorporação
de 5,0 g de sementes trituradas/kg de solo, sendo o efeito
proporcional à dosagem. Os índices de galhas e massas de ovos
foram reduzidos em 48% e 64%, respectivamente, com a aplicação
de 10 g de sementes trituradas/kg de solo.
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ABSTRACT
Effect of soil amendment with powdered seeds of pig bean on Meloidogyne incognita in tomato

A greenhouse experiment was carried out to study the
effect of powdered seeds of pig bean (Canavalia ensiformis)
incorporated into the soil, for the control of Meloidogyne incognita
race 1 in tomato (Lycopersicon esculentum) plants. Autoclaved soil
was amended with 2.5, 5.0, 7.5 and 10.0 g of powdered seeds/kg of

soil. Soil without amendment served as control. For comparison,
the nematicide Carbofuran was included as an additional treatment.
Nematode was controlled at rates above 5.0 g. Gall and egg mass
indexes were reduced by 48% and 64%, respectively, with the
application of 10 g of powdered seeds/kg of soil.

A busca de novas alternativas, visando ao controle de
fitonematóides em substituição aos nematicidas convencionais
é, hoje, uma preocupação mundial. Diversos produtos naturais
obtidos de diferentes espécies vegetais, com propriedades
nematicidas ou nematostáticas, têm sido isolados e carac-
terizados quimicamente e alguns têm-se mostrado promissores
para utilização na prática (Gommers, 1981).

O desenvolvimento de novos métodos de controle de
fitonematóides passa, por exemplo, pela utilização de
compostos que interferem nas respostas sensoriais dos
nematóides, fator indispensável em algumas fases do ciclo
de vida como a atração e migração em direção ao hospedeiro
(Dusenberg, 1987).

Dentre as substâncias que vêm sendo investigadas com
esse propósito, estão as lectinas, glico-proteínas amplamente
encontradas na natureza, especialmente em leguminosas
(Marban-Mendonza et al., 1992). Uma fonte natural de
lectinas é o feijão de porco (Canavalia ensiformis D.C.),
leguminosa com larga distribuição no Brasil e em outros países
tropicais. As sementes dessa planta contêm aproximadamente
2-3% de lectinas (Alvarez, 1989). A partir dessas sementes
se obtém a Concavalina A., de largo uso em pesquisas
médicas, genéticas e como agente de proteção de plantas

(Cavada et a.l., 1993).
Os efeitos das lectinas sobre fitonematóides foram

primeiramente estudados por Zuckerman (1983) que constatou
bloqueio das reações do sistema quimioreceptor de nema-
tóides, alterando o quimiotropismo. Posteriormente, Marban-
Mendonza et al. (1987) obtiveram significativo controle de
Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood,
1949 em tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.),
aplicando a lectina Concavalina A em baixas concentrações.

No Brasil, poucos estudos têm sido realizados com
esse objetivo, destacando-se o trabalho de Ponte et al. (1996)
no qual foi avaliado o potencial nematicida da lectina extraída
de Canavalia brasiliensis Mart. Entretanto, foi verificado,
também, que a aplicação dessa substância foi pouco eficaz
em controlar M. incognita em tomateiro.

Considerando-se que sementes de feijão de porco têm
substancial teor de lectina, procurou-se determinar, nessa
pesquisa, o possível efeito da incorporação de sementes
trituradas dessa leguminosa ao solo no controle de M.
incognita raça 1 em tomateiro.

O experimento foi conduzido em condições de casa de
vegetação do Laboratório de Fitopatologia da Universidade
Estadual do Maranhão, em São Luís. Solo previamente
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autoclavado (120º C/2h), contido em vasos com 3 kg de
capacidade foi infestado com 5.000 ovos e eventuais juvenis
do segundo estádio de M. incognita raça 1, extraídos pelo
método de Hussey & Barker (1973). Em seguida, o solo de
cada vaso recebeu sementes trituradas de feijão de porco nas
dosagens de 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 g/kg de solo. Para efeito de
comparação, usou-se o nematicida Carbofuran, na dosagem
de 2 g do produto comercial por planta, incorporando-se o
produto ao solo. Plantas mantidas em vasos sem a
incorporação das sementes trituradas de feijão de porco
serviram como testemunhas. Sete dias após a incorporação,
uma muda de tomateiro ‘Santa Cruz Kada’, com 20 dias de
idade, foi transplantada para cada vaso.

O delineamento experimental obedeceu a um esquema
inteiramente casualizado, com cinco repetições. As avaliações
foram feitas 45 dias após o transplantio de mudas,
fundamentadas nos índices de galhas e massas de ovos (Taylor
& Sasser (1978).

O efeito dos tratamentos sobre os índices de galhas e
massa de ovos foi proporcional à dosagem aplicada (Tabela
1). Incorporação de 2,5 g de sementes trituradas não produziu
efeito significativo, sendo comparável à testemunha. A melhor
dosagem foi 10 g/kg de solo, tratamento que diferiu
estatisticamente dos demais ao nível de 5% de probabilidade,
reduzindo significativamente os índices de galhas e massa
de ovos.

Não foram observados efeitos tóxicos às plantas por
resíduos de feijão de porco, ao contrário do Carbofuran que,
mesmo controlando totalmente o nematóide, causou efeito
fitotóxico, caracterizado por crestamento de folhas nos
primeiros dias após o transplantio das mudas (Tabela 1).

Marban-Mendonza et al. (1992) observaram que as
lectinas se degradam no solo em períodos relativamente curtos
de tempo. Partindo-se desse princípio, as lectinas contidas
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TABELA 1 - Índices de galhas e de massas de ovos de
Meloidogyne incognita raça 1 em raízes de
tomateiro (Lycopersicon esculentum )
cultivado em solo suplementado com
sementes trituradas de feijão de porco
(Canavalia ensiformis)

1Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidades.

Índices Tratamento 
Galhas1 Massas de ovos1 

Testemunha 5,0 A  5,0 A 
2,5 g 5,0 A 4,8 A 
5,0 g  4,0 B  3,6 B 
7,5 g  3,8 B  3,2 B 
10,0 g   2,6 C  1,8 C 
Carbofuran  0,0 D  0,0 D 
CV 8,49 12,62 
Dms 0,5642 0,7569 

 

nas sementes trituradas e incorporadas ao solo levariam mais
tempo para se degradarem do que quando aplicadas puras, o
que poderia explicar a baixa eficiência observada por Ponte
et al. (1996) em comparação aos dados obtidos neste
experimento.

A orientação e a migração de fitonematóides para
raízes de plantas dependem de vários fatores, dentre os quais
a natureza dos exsudatos radiculares (Wallace, 1963). A
adição de feijão de porco, rico em lectinas, pode ter modificado
a constituição química do exsudato do tomateiro, e com isso,
afetado a recepção dos estímulos quimioreceptores dos juvenis,
o que explicaria a baixa penetração e posterior formação de
galhas nas raízes, ou, também, de acordo com Marban-
Mendonza et al. (1987), aumentado a resistência das plantas
ao nematóide.
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