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RESUMO

Dentro do cultivo do quiabeiro, os
nematóides são um dos principais problemas
que ocorrem na cultura, causando danos ao
sistema radicular e ainda, podendo vir a matar
a planta por inibição. Frente isto, a adubação
verde em rotação de cultura vem sendo
utilizada com intuito de diminuir a população
de nematóides no solo. O presente trabalho
teve como objetivo testar diferentes fontes de
adubo verdes, e seus efeitos no controle de
fito nematóide e no desenvolvimento e
produção do quiabeiro. O trabalho foi
realizado na Universidade Camilo Castelo
Branco – UNICASTELO- campus
Fernandópolis/SP, o delineamento
experimental foi de blocos casualizados, com
quatro repetições, e oito tratamentos: como
as crotalárias (Crotalária juncea e Crotalaria
spectabils); Calopôgonio (Calopogonio
mucunoides); mucuna-preta (Mucuna
aterrina); feijão de porco (Canavalia
ensiformes); feijão guandu ( Cajanus cajan );
lab-lab (lablab purpures); mamona (Ricinus
communis); e uma testemunha. As
características avaliadas foram: números de
frutos colhidos por planta efetuada duas
colheitas, peso dos frutos colhidos, fitomassa
seca da parte aérea, índice de infestação de
nematóides no sistema radicular e as
espécies hospedeiras no quiabeiro. Os dados
obtidos foram submetidos à análise de
variância e as medias foram comparadas pelo
Teste de Tukey com 5% de probabilidade.
Nas condições em que este teste foi

conduzido, conclui-se que os adubos verdes
axercem um efeito inibitório sobre a
população de nematóides na cultura do
quiabeiro, principalmente a espécie Crotalaria
juncea, que apresentou uma tendência em
maximizar a produção em áreas infestadas,
servindo como um eficiente controle natural.

Palavras-chave: Abelmoschus esculentus;
Meloidogyne; adubos verdes.

ABSTRACT

Inside the cultivation of okra,
nematodes are one of the main problems that
occur in culture, causing damage to the root
system and still and could kill the plant by
inhibiting. Facing this, the green manure in
crop rotation has been used in order to reduce
the nematode population in soil. This study
aimed to test different sources of green
manure and its effects on nematode control
and plant protection in the development and
production of okra. The work was conducted
at the University Camilo Castelo Branco -
UNICASTELO-campus Fernandópolis / SP,
the experimental design was a randomized
block with four replications and eight
treatments: such as (Crotalaria juncea and
Crotalaria spectabils); Calopogonio
(Calopogonio mucunoides); velvet bean
(Mucuna aterrina), bean (Canavalia
ensiformis), pigeonpea (Cajanus cajan), lab-
lab (lablab purpurea), castor (Ricinus
communis), and a witness. The characteristics
evaluated were: number of fruits per plant
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 O quiabeiro, Abelmoschus esculentus, é uma hortaliça pertencente à família Malvácea.
Pode ter sido originário da África ou da Ásia, sendo introduzido no Brasil pelos escravos.
Tradicionalmente cultivado em regiões tropicais, o cultivo dessa hortaliça é bastante difundido
no nordeste do Brasil, por possuir um clima bastante favorável para o seu desenvolvimento
(SILVA, 2004). Temperaturas baixas causam danos aos frutos e impedem o pleno crescimento
da planta. O quiabeiro é uma hortaliça que requer temperatura e umidade elevadas para o
seu desenvolvimento e reprodução. Seus frutos são do tipo cápsula, lisos e roliços com
secção transversal circular ou pentagonal, sua coloração externa varia do branco até o verde
escuro, conforme o cultivar, e a ponta são sempre afilados. Os nematóides, do gênero
Meloidogyne, são um grande problema na cultura do quiabo, por causar dano ao sistema
radicular e ainda, matar o quiabeiro por inanição. O verme penetra na raiz pelo solo e,
devido à formação de galhas, afeta a absorção de água e nutrientes pelo vegetal. As espécies
M. incognita e M. javanica são as mais ocorrentes no quiabeiro. Para o controle de nematóides,
podemos usar a adubação química (que além de ser mais onerosa financeiramente, não
apresenta resultados satisfatórios). A adubação verde, nada mais é que uma adubação
orgânica que consiste em cultivar as plantas que depois serão fragmentadas e incorporadas
para melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos e tem sido utilizadas
no controle de nematóides em rotação de culturas com o objetivo de cortar o ciclo de vida
destes microrganismos.

 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado na Universidade Camilo Castelo Branco – UNICASTELO
– Campus Fernandópolis/SP. O trabalho em foco utilizou parcelas experimentais que se
constituíram das dimensões de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura. Para testar
as fontes de adubos verdes no controle de nematóides foram utilizadas culturas chamadas
de “adubos verdes”, como as crotalárias (Crotalaria juncea e Crotalaria spectabilis); o
calopogônio (Calopogonio mucunoides); a mucuna-preta (Mucuna aterrina); o feijão de porco
(Canavalia ensiformes); o feijão guandu (Cajanus cajan); o  lab-lab (Lablab purpureus) e a
mamona (Ricinus communis) e a parcelas que serviram de testemunha, onde não foi cultivada
nenhuma cultura. As cultivares citadas foram semeadas a lanço. O trabalho ao todo constou
de oito tratamentos e uma testemunha, com quatro repetições cada, totalizando 36 parcelas,
que foram distribuídas ao acaso. Logo após o ciclo das culturas, as plantas foram extraídas,
trituradas e depositadas sobre o solo, de cada uma das parcelas de origem. O material
triturado ficou exposto sobre o solo durante 30 dias, ocorrendo o secamento dos mesmos, e
inicio de decomposição. Após este período, o solo foi revolvido e o material incorporado

made two crops, fruit weight harvested, shoot
dry weight, rate of infestation of nematodes
in the root system and host species in okra.
The data were subjected to analysis of
variance and the averages were compared
by Tukey test at 5% probability. Under
conditions in which this test was conducted,
it appears that the green manures axercem

an inhibitory effect on the population of
nematodes on okra crop, especially the
species Crotalaria juncea, which showed a
tendency to maximize production in infested
areas, serving as an effective natural control.

Keywords: Abelmoschus esculentus;
Meloidogyne; green manures.
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junto ao mesmo. Para instalação da cultura do quiabo, foi realizada uma adubação contendo
NPK na formulação 8-28-16, sendo este distribuído em cinco covas por parcela Foram
semeadas três sementes por cova. Aos 10 dias apos a emergência das plantas foi realizado
o raleio deixando-se apenas uma planta por cova.  No decorrer do experimento periodicamente
eram realizadas capinas manuais e para auxiliar foi adicionado uma cobertura morta com
casca de arroz para o controle das plantas daninhas. A irrigação foi realizada diariamente
por meio de aspersores. Após 30 dias da instalação da cultura foi realizada uma adubação
de cobertura (2,5 gramas de cloreto de potássio e 15 gramas de sulfato de amônia por
planta). Aos 45 dias de desenvolvimento da cultura foi realizada a primeira colheita avaliando-
se assim o número de frutos por planta e peso dos frutos do quiabeiro, onde foram colhidos
apenas frutos maiores que 10 centímetros. Após uma semana, realizou-se uma segunda
colheita, analisando os mesmos parâmetros realizados na primeira. Foram retiradas quatro
plantas por tratamento sendo estas encaminhadas para UNESP – Universidade Estadual
Paulista “Julio de Mesquita Filho” Campus de Jaboticabal/SP para avaliar o índice de
infestação de nematóides no sistema radicular. No Laboratório de Nematologia, foi realizada
a extração de nematóides das amostras de raízes pelo método de COOLEN & D’HERDE,1972.
O material foi lavado e retirado uma amostra de 10 gramas de raiz, onde esta foi triturada em
liquidificador com água por cerca de 15/20 segundos. A seguir, a suspensão foi passada por
uma peneira de 20 mesh (0,85mm) sobre uma de 500 mesh (0,025mm). A suspensão recolhida
da peneira de 500 mesh é acondicionada em um béquer de 100 ml, adicionando-se cerca de
1 ml de caulim. Então, a suspensão é transferida para tubos onde são balanceados e
submetidos à centrifugação a 1750 rpm por 4-5 minutos. Subseqüentemente, o sobrenadante
é descartado, as paredes dos tubos são limpas, e uma solução de sacarose contendo 454g/
L é adicionada aos tubos. Estes são novamente balanceados e centrifugados por 1 minuto
na mesma rotação. Então, o sobrenadante é passado sobre a peneira de 500 mesh, o excesso
de sacarose é removido lavando-se os nematóides em água corrente e, a seguir, são coletados
em suspensão aquosa em um tubo de ensaio, onde dai partem para serem avaliados. Os
parâmetros utilizados para avaliação do quiabeiro foram número de frutos colhidos por planta
efetuada em duas colheitas, peso dos frutos colhidos e fitomassa seca da parte área das
plantas que foram colocadas em estufa a 70 C° por 48 horas. Foi avaliado também, o índice
de infestação de nematóides no sistema radicular e as espécies hospedeiras no quiabeiro.
O delineamento utilizado neste ensaio foi o de blocos casualizados (DBC) e as médias
foram comparadas pelo Teste de Tukey(5%) com auxilio do programa ESTAT.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta a quantidade de ovos dos respectivos nematóides encontrados
(Meloidogyne; Pratylenchus e Rotylenchulus) nas amostras de solo e raízes de quiabo
após o plantio nas diferentes parcelas contendo os adubos verdes. Observa-se que os
gêneros Meloidogyne e Pratylenchus não aparecem em nenhuma amostra de solo, o
que não ocorre com o gênero Rotylenchulus que apece tanto no solo como nas raízes do
quiabeiro. O Meloidogyne teve uma inibição acentuada nas parcelas contendo Crotalaria
juncea quando comparada com as parcelas testemunhas e com as parcelas contendo
feijão de porco (Canavalia ensiformes) que ao contrário parece ter atraído microrganismos
deste gênero.
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A espécie Pratylenchus não foi encontrada em raízes de quiabo onde anteriormente se
plantou e incorporou Crotalaria juncea; feijão de porco (Canavalia ensiformes); lab-lab (Lablab
purpureus) e mamona (Ricinus communis)O gênero Rotylenchulus foi freqüente em todas as
raízes, exceção feita nas parcelas contendo Canavalia ensiformes. Raízes de quiabo foram
altamente infectadas por Rotylenchulus. As parcelas onde se plantou mucuna-preta (Mucuna
aterrina) foram as que apresentaram nas amostras examinadas, a menor incidência de
nematóides nas raízes de quiabo. O efeito nematicida da mucuna preta, quando usada em
rotação com culturas comerciais, é bem conhecido, embora ela mesma não seja imune a
várias espécies de nematóides. (DUKE, 1981). A figura 1 apresenta os valores médios do
peso da fitomassa seca de plantas de quiabo nas parcelas plantadas anteriormente com
diferentes adubos verdes.Observa-se que os quando o quiabo foi plantado nas áreas que
tinham sido anteriormente cultivadas com Crotalaria juncea e com Cajanus cajan (guandu)
apresentaram os maiores valores neste parâmetro avaliado. Pesquisas têm demonstrado que
as crotalárias, mucunas e o guandu são algumas das espécies de adubos verdes que
apresentam melhores efeitos no controle de nematóides (SANTOS & RUANO, 1987). Andrade
& Ponte (1999) avaliaram a viabilidade do controle de Meloidogyne incognita em cultura de
quiabo mediante a modalidade de plantio em camalhões ou cultivo normal, consorciada ou
não com Crotalaria spectabilis. O consorcio com C. spectabilis exerceu uma eficiente ação de
controle de nematóides em quiabeiros, independente da forma de cultivá-los, quer em terreno
plano ou sobre camalhões. O mesmo consorcio induziu maior desenvolvimento vegetativo
(altura e peso da parte aérea) e melhor produção (número e peso de frutos) das plantas de
quiabo. Os trabalhos com Cajanus cajan (guandu) têm mostrado resultados variados com
relação às propriedades antagonistas, talvez devido ao uso de diferentes cultivares. Bons
resultados foram obtidos contra M. javanica (ASMUS & FERRAZ, 1988; COSTA & FERRAZ,
1990), M. incognita (REDDI, !983, HAROOM & ABADIR, 1989).Os valores médios do peso de
frutos de plantas de quiabo coletados na primeira semana de produção nas parcelas
anteriormente plantadas com diferentes adubos verdes são apresentados na figura 2. Não
houve diferenças estatísticas no peso dos frutos coletados na primeira semana. No entanto,
fica evidente principalmente na segunda semana (Figura 3) uma tendência para um peso
maior dos frutos nas plantas que foram plantadas em áreas de Crotalaria juncea. Aqui, os
menores pesos foram encontrados nas parcelas onde foi semeado o calopogônio. Também, o
consorcio com C. spectabilis exerceu uma eficiente ação de controle de nematóides em
quiabeiros, O mesmo consorcio induziu maior desenvolvimento vegetativo (altura e peso da
parte aérea) e melhor produção (número e peso de frutos) das plantas de quiabo (Andrade &
Ponte ,1999). Para RIBAS, et al (2003), o consórcio com crotalária proporcionou aumento de
até 13% da produção de frutos do quiabeiro, além de reduzir a incidência de galhas radiculares
devidas a Meloidogyne spp. Não houve diferenças estatísticas no número dos frutos coletados
na primeira semana (Figura 4) e quantidades menores foram obtidas na segunda semana
(Figura 5), quando do plantio anterior ao quiabeiro com Calopogonio mucunoides
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Figura 1. Valores médios do peso da fitomassa seca de plantas de quiabo nas parcelas plantadas anterior-
mente com diferentes adubos verdes(Mean values of the dry weight of okra plants on the plots previously
planted with green manures).  Fernandópolis, UNICASTELO,2009.
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Figura 2. Valores médios do peso de frutos de plantas de quiabo coletados na primeira semana de produ-
ção nas parcelas anteriormente plantadas com diferentes adubos verdes (Mean values of fruit weight of
okra plants collected in the first week of production in plots previously planted with green manures).
Fernandópolis, UNICASTELO,2009.

Figura 3. Valores médios do peso de frutos de plantas de quiabo coletados na segunda semana de produ-
ção nas parcelas anteriormente plantadas com diferentes adubos verdes( Mean values of fruit weight of
okra plants collected in the second week of production in plots previously planted with green manures).
Fernandópolis, UNICASTELO,2009.

Figura 4. Valores médios do número de frutos de plantas de quiabo coletados na primeira semana de
produção nas parcelas anteriormente plantadas com diferentes adubos verdes (Mean values of number of
fruits okra plants collected in the first week of production in plots previously planted with green manures).
Fernandópolis, UNICASTELO,2009.
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Figura 5. Valores médios do número de frutos de plantas de quiabo coletados na segunda semana de
produção nas parcelas anteriormente plantadas com diferentes adubos verdes (Mean values of number of
fruits okra plants collected in the second week of production in plots previously planted with green manures).
Fernandópolis, UNICASTELO,2009.


