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O solo é um componente vivo do ecossistema!!















Diâmetro do colmo no 3º entrenó

Barbosa, 2012.
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Volume do colmo
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Fêmea de Pratylenchus jaehni
infectada por Pasteuria thornei

coletada em um pomar de 
Itápolis - SP

CLARIVA
Biológico Syngenta a caminho







Testemunha

Formulação de Fungos 

Nematófagos (300 L.ha-1)



A evolução no manejo de NEMATOIDES

Até 70s – controle químico

Anos 80 – IPM (Integrated Pest Management)

A partir dos 90s – ICM (Integrated Crop Management)

-métodos culturais de manejo eram o foco 

BM ou BSM (Bio-System-Management) – favoreciam o manejo

não químico

Atualmente:

NPM – (Natural Pest Management) combinação de estratégias

O alicerce do MNP: o manejo eficaz de 

nematoides não pode ser obtido com uma  
medida isolada.



Tratamento do solo com vapor          

Práticas Culturais

Controle Químico    

Quarentena

Táticas de Controle de Nematóides

Rotação/sucessão de culturas

Destruição de restos

Alqueivar o solo
Pousio
Culturas Antagonistas

Época de plantio
Variedades Resistentes

Controle Físico

Aplicação de matéria orgânica

Tratamento de sementes

Lc. 13:6-9 (***)

Gênesis

Plantas Geneticamente Modificadas

Controle Biológico

Crotalárias 



Comparação dos percentuais de publicações sobre

nematicidas, métodos gerais de controle e controle

biológico de nematoides de 1974 a 2000 (%).



O papel de Trichoderma spp.
no manejo de nematoides

Como obter – Compostagem

Quando aplicar

Onde aplicar

Pressuposto: o benefício da aplicação

do controle biológico em cana poderá ser 
maior que em outras culturas.  
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O que fazermos num caso desse?

Pratylenchus brachyurus

(Extrema infestação)
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A. Destruir imediatamente essa lavoura  com uma grade. (Por que?)

NOVEMBRO
B. Fazer o semeio imediato de Crotalaria spectabilis (cerca de 20 cm entre 

linhas) com uma semeadora de trigo ou arroz. (Por que?)

NOVEMBRO – DEZEMBRO – JANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO - Crotalária
C. Fazer o semeio de um milho safrinha resistente a P. brachyurus ou de    

milheto resistente.

D. Tratar as sementes desse milho contra nematoides com Avicta Completo 

ou CropStar

Março-ABRIL – MAIO – JUNHO – JULHO – COLHEITA DO MILHO
E. Escolher um cultivar de soja de baixo fator de reprodução para P.   

brachyurus na safra de verão subsequente.

F. REPETIR O TRATAMENTO DE SEMENTES ou aplicar Rugby no sulco do 

adubo.

NOVEMBRO

CONTROLE ESPERADO = A+B+C+D+E+F
Se essas práticas forem adotadas, o potencial produtivo do cultivar de 

soja não sofrerá interferência dos nematoides.  Por que?

Sobrevivência do nematoide na ausência de hospedeiros:
11 meses
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r1 a r4 = raças de 1 a 4 de M. incognita

INDICADORAS Identificação da 
Espécie

e/ou raça

Algodão Soja Resistente 
M. javanica*

+ +
Meloidogyne incognita

(r3 ou r4, ou ambas)

+ Meloidogyne incognita
(r1 ou r2, ou ambas)

Meloidogyne javanica

O sinal + indica a presença de galhas e o sinal – a ausência

Teste a campo para identificação de Meloidogyne incognita e
M. javanica em áreas de produção de soja e algodão

* BRS 316 RR 9
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“Isenta”

“Isenta”
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A

B

“Área não infestada”

Área infestada
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MUITO OBRIGADO !


