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Nematoides parasitas de plantas são vermes não segmentados 

que são parasitas obrigatórios, precisando de tecido vegetal 

vivo para crescer e se reproduzir. Os nemátodes parasitas de 

plantas geralmente sobrevivem como ovos no solo ou tecidos 

vegetais. A maioria é habitante de solo, alimentando-se nas 

raízes das plantas, alguns colonizam e se alimentam de partes 

de plantas acima do solo, incluindo caules e folhas1.

Os nemátodos que atacam a raiz danificam os tecidos e 

interrompem as funções normais do órgão. Os sintomas acima 

do solo de infecções por nematoides, incluem diminuição do 

tamanho da planta, amarelamento e murcha, esses sintomas 

são o resultado da redução da translocação de água e 

nutrientes, sendo muito sutis, o que torna a identificação da 

infestação por nematoides muito difícil1. O diagnóstico preciso 

requer uma avaliação dos sintomas característicos dos tecidos 

colonizados e da presença dos nematoides.

Os nematoides que mais comumente causam problemas em 

plantações de hortaliças incluem nematoides de galha, de 

lesão, de cisto, reniformes e cavernícolas1,2. Esses nematoides 

variam em suas distribuições geográficas e de hospedeiros e 

O diagnóstico preciso é necessário para determinar as 

estratégias de manejo mais eficazes. A identificação do 

patógeno geralmente requer a amostragem de solo ou 

tecidos vegetais para determinar as espécies e os níveis 

populacionais de nematoides parasitas de plantas presentes, 

seguido pelo teste das amostras em um laboratório de testes 

de diagnóstico ou de solo1,4. Os melhores momentos para 

coleta de amostras de solo são antes do plantio, quando 

as populações de nematoides estão em seus níveis mais 

baixos e após a colheita, quando os níveis populacionais 

estão mais altos. Informações específicas sobre os métodos 

diferem em suas preferências para certas condições, tais como 

tipos de solo e temperaturas ótimas.

Nematoides de galha de raiz são os nematoides mais 

disseminados, comumente encontrados, e freqüentemente 

os mais nocivos em plantações de hortaliças. Existem mais de 

100 espécies de nematoides das galhas e sua variedade de 

hospedeiros inclui espécies agronômicas, de frutas, vegetais, 

gramíneas e ervas daninhas3.

Nematoides parasitas

Como coletar amostras
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Entre as estratégias de manejo de nematoides em 

vegetais, incluem o princípio da exclusão, sanitização, 

resistência genética e medidas culturais e químicas

Os esforços iniciais devem focar em não permitir a 

entrada dos nematoides no campo e sua multiplicação

As espécies de nematoides variam de acordo com a 

cultura, a localização geográfica e o tipo de solo. 

Manejo de nematoides em vegetais



de amostragem, armazenamento e envio devem ser obtidas 

no laboratório que fará o teste. Em geral, desenhe um 

mapa do campo a ser amostrado, indicando os tipos de 

solo, histórico de corte, níveis de dano, etc. Divida a área 

do campo em blocos e colete 20 amostras de cada bloco 

usando um trado de solo ou tubo de amostragem do solo. 

Combine as amostras de um bloco individual e misture 

bem para criar uma amostra composta para cada bloco. 

Coloque a amostra de solo em um saco plástico e rotule a 

parte externa da sacola com o número do bloco. Mantenha 

as amostras frescas e não as deixe ao sol, envie para o 

laboratório de testes o mais rápido possível.

de um hospedeiro suscetível por vários anos, limitando 

a eficácia da rotação de culturas. Se as culturas de 

cobertura estiverem incluídas na rotação, é importante 

selecionar espécies que não sejam hospedeiras ou 

anfitriões pobres2. Emissões de matéria orgânica e 

adubos verdes mostraram reduzir as populações de 

nematoides em alguns casos, no entanto, nem todos os 

nemátodos respondem às alterações do solo da mesma 

maneira. O uso de métodos físicos, como a aplicação de 

calor, vapor e inundação, também pode ser usado para 

diminuir populações de nematoides, especialmente em 

sistemas de produção de estufa. Aquecimento de solo 

com vapor a uma temperatura de 70°C por 20 minutos 

a uma profundidade de 35 centímetros tem mostrado 

administrar efetivamente problemas de nematoides, mas 

essa prática requer equipamento especial, e a logística de 

aplicação pode não ser prática5. Atualmente uma técnica 

que está recebendo muita atenção é a desinfestação 

anaeróbica do solo (ASD). O ASD é um processo no qual 

condições de baixo oxigênio são induzidas pela adição 

de matéria orgânica rapidamente decomponível ao 

solo, cobrindo o solo modificado com cobertura plástica 

e irrigando o solo até o ponto de saturação. A matéria 

orgânica utilizada é muitas vezes um material barato e 

prontamente disponível na área, como farelo de arroz, 

bolo de colza, cama de frango e melaço5,6. A resistência 

do hospedeiro a algumas espécies de nematoides está 

disponível em algumas variedades vegetais comerciais. 

Por exemplo, a resistência ao nematoide das galhas está 

disponível em variedades de pimenta, tomate e batata-

doce2. Também foi demonstrado que o enxerto de 

variedades suscetíveis a  raízes resistentes a nematoides 

controla efetivamente os problemas de nematódeos em 

algumas hortaliças, incluindo tomate, pimenta, melancia, 

melancia, pepino e berinjela5.
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Uma vez que os nematoides parasitas de plantas estejam 

presentes em um campo, eles podem ser difíceis ou 

impossíveis de erradicar. Portanto, a primeira estratégia 

de manejo é evitar áreas com histórico de problemas 

de nematoides e empreender esforços para evitar a 

disseminação de nematoides de campos infestados 

para não infestados. Os nemátodes patogênicos das 

plantas geralmente não se movem longe por conta 

própria, no entanto, eles podem ser transportados por 

longas distâncias em qualquer coisa que mova o solo 

contaminado ou tecido vegetal infestado, como máquinas, 

viveiros, transplantes, animais e água fluindo através de 

um campo1. O saneamento de equipamentos de campo 

e o plantio de transplantes não infectados limitarão a 

disseminação dos nematoides1,2.

Como os nematoides parasitas de plantas são parasitas 

obrigatórios, a rotação para culturas não hospedeiras 

pode ajudar a reduzir os níveis populacionais dos 

nematoides no solo. No entanto, algumas espécies de 

nematoides podem infectar e reproduzir em uma ampla 

gama de hospedeiros, incluindo espécies de plantas 

daninhas, e podem sobreviver como ovos na ausência 
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Para informações agronômicas adicionais, entre em contato 

com seu representante de sementes local. Desenvolvido em 

parceria com o departamento de Tecnologia, Desenvolvimento, 

e Agronomia pela Bayer.

Os resultados individuais podem variar, e o desempenho pode 

variar de local para local e de ano para ano. Este resultado pode 

não ser um indicador dos resultados que você venha a obter uma 

vez que as condições locais de cultivo, solo e clima podem variar. Os 

produtores devem avaliar os dados de vários locais e anos, sempre 

que possível. SEMPRE LEIA E SIGA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO 

DE PESTICIDAS. As recomendações neste artigo são baseadas em 

informações obtidas a partir das fontes citadas e devem ser usadas 

como uma referência rápida para informações sobre doenças 

em vegetais. O conteúdo deste artigo não deve ser substituído 

pela opinião profissional de um produtor, agricultor, agrônomo, 

patologista e profissionais similares que lidam com essa cultura 

específica. A SEMINIS NÃO GARANTE A PRECISÃO DE QUAISQUER 

INFORMAÇÕES OU CONSULTAS TÉCNICAS FORNECIDAS NESTE 

DOCUMENTO E RENUNCIA A TODA RESPONSABILIDADE POR 

QUALQUER RECLAMAÇÃO QUE ENVOLVA TAL INFORMAÇÃO OU 

CONSELHO. 180118102826 020918DME.
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Fontes

A fumigação do solo envolve a aplicação de produtos 

químicos no solo antes do plantio. Os produtos de 

fumigação são compostos de pequenas moléculas 

voláteis que se tornam gases após a aplicação e se 

dispersam por espaços aéreos no solo. Os fumigantes 

podem ser aplicados em campos inteiros ou em tiras 

sob canteiros de plantas com cobertura de plástico. 

Condições adequadas do solo, incluindo temperatura, 

umidade e preparação da sementeira, são essenciais 

para que os tratamentos sejam eficazes. As inscrições e 

restrições de uso para esses produtos variam de estado 

para estado e podem mudar de ano para ano. Portanto, é 

importante ler cuidadosamente os rótulos dos produtos 

mais atuais e seguir cuidadosamente todos os requisitos 

e recomendações do rótulo1,2,7. 

Controle Químico


