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APRESENTAÇÃO
A cafeicultura tem peso relevante para o estado de Minas Gerais, tanto
no aspecto social quanto no econômico. O café é o principal produto do
agronegócio mineiro, com US$ 3,83 bilhões de receita cambial em 2020,
segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas
Gerais (Seapa).
A produção de café depende do crescimento bem-sucedido das plantas. Dentre os fatores limitantes ao processo de crescimento e produção do
cafeeiro, destacam-se os fitonematoides, microrganismos de solo capazes de
parasitar o sistema radicular da planta durante praticamente todo o ciclo da
cultura. A infestação dos nematoides é muitas vezes ignorado por muitos cafeicultores, fato que coloca em risco toda a atividade voltada ao agronegócio
cafeeiro. Por isso, é importante conhecer a problemática acerca da infestação
dos nematoides nas áreas cafeeiras para evitar maiores prejuízos.
O potencial de dano causado por nematoide ao cafeeiro está, dentre
outros fatores, intimamente relacionado com a espécie e a sua população
nas raízes e no solo. Os sérios prejuízos causados à produção de café,
especialmente decorrentes de algumas espécies de nematoide-das-galhas
que drasticamente reduzem o sistema radicular do cafeeiro ou mesmo provocam a mortalidade de plantas, indicam a necessidade de informações
aos produtores para auxiliar na tomada de decisão quanto às estratégias a
serem adotadas a curto, médio e longo prazos.
Os principais aspectos que envolvem o parasitismo ao cafeeiro como
ciclo de vida, disseminação, ferramentas químicas e moleculares de identificação das espécies e medidas de controle estão apresentados neste Boletim
Técnico. Dentre as medidas de controle, as alternativas são apresentadas
como medidas preventivas e curativas, mas, de modo geral, todas devem
ser adotadas de maneira que se complementem para um melhor resultado
de controle. Nesse contexto, a identificação correta do fitonematoide e a
quantificação da população são de grande valor na definição das medidas
de manejo.

A renovação das lavouras velhas ou a adoção do sistema safra zero
tem sido indicada por técnicos e especialistas do agronegócio café, buscando
incrementar a produtividade sem, contudo, terem conhecimento da presença
de nematoides nas áreas. Com esse conhecimento prévio da infestação por
nematoides, a adoção de medidas para redução da população no solo,
associada ao uso de material genético resistente, está entre as principais
ações a serem tomadas nessas situações.
Este Boletim Técnico visa difundir o conhecimento no tema nematoides
parasitas do cafeeiro, a fim de orientar os produtores na necessidade do
monitoramento desta praga, com informações sobre danos causados, disseminação dos nematoides, procedimentos para coleta de amostras, ações
preventivas e de manejo e controle da doença na lavoura cafeeira, entre
outras, contribuindo para a sustentabilidade e manutenção da qualidade e
produtividade dos cafeeiros nas áreas infestadas.
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