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SINTOMAS PRESENÇA NEMATOIDES
- Reboleiras/manchas (raramente estão na área toda)
- Plantas apresentam menor desenvolvimento e
amarelecimento
- Raízes

menos

desenvolvidas

(necroses

e/ou

galhas)
- Menor absorção e transporte água e nutrientes
(diminui produtividade)
- Produtividade

abaixo

esperado

(presença

nematoides – sem formação reboleiras), ficar atento
a essa possibilidade

PERDAS CAUSADAS PELOS
NEMATOIDES
- Perdas anuais médias (12%) representando bilhões
dólares prejuizo
- As perdas variam função condições edafoclimáticas
- Tipo solo (arenoso)
- Temperatura (mais quente)
- Precipitação (menos chuvas)
- Espécie planta (cultivar/variedade)
- Espécie nematoide
- Nível populacional/infestação (entre outros)
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COMO OS NEMATOIDES SE
DISSEMINAM ?

- Eles não têm meios próprios para se disseminar (vento
– voam)
- São disseminados principalmente pelo homem
- Mudas e sementes (arroz, trigo, forrageiras, batata,
alho, etc)
- Água chuva (enxurrada) e/ou de riachos/rios
- Trânsito veículos, máquinas, equipamentos e pessoas
(transportando solo aderido pneus e/ou sapatos)
- Animais e insetos
- Vento (revolvimento solo)

AMOSTRAGEM DE SOLO E RAÍZES
• Observar

ocorrência

reboleiras

(Quando

?

Florescimento / 40 a 60 DAS / final ciclo / final águas)
• Coletar amostras solo região rizosfera e raízes
plantas reboleiras ( Qual profundidade ?)
• Homogeneizar e formar uma amostra composta por
talhão (Quantas amostras ?)
• Raízes (100 g) e solo (1 L) – saco plástico
• Também

tirar

amostras

de

plantas

bem

desenvolvidas (fora reboleiras)
MAPEAR A DISTRIBUIÇÃO NEMATOIDES

NEMATOIDES-CHAVE DA
SERINGUEIRA NO BRASIL
• Meloidogyne exigua (nematoide de galha)

• Pratylenchus brachyurus (nematoide das lesões
radiculares)
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OCORRÊNCIA DE NEMATOIDES EM
VIVEIROS DE MUDAS DE
SERINGUEIRA SP

OCORRÊNCIA DE NEMATOIDES EM
SERINGAIS SP
• 75 seringais

• 60 viveiros amostrados (46% do total

• 64 municípios (região > seringueira)

registrado no estado)
• 29 municípios (região > seringueira)

• 85% seringais com pelos menos um gênero

• Meloidogyne presente em 63% das amostras

• Pratylenchus presente 66% amostras

• Pratylenchus presente em 60% das amostras

• Meloidogyne presente em 49% das amostras

Paes-Takahashi (2015)

Wilcken et al. (2015)
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OUTRAS OCORRÊNCIAS DE
Meloidogyne exigua EM SERINGAIS

• Mudas Olímpia – SP

• Seringais Prata – MG e Goianésia – GO

SUSCETIBILIDADE SERINGUEIRA
NEMATOIDES

Tabela 1. Análise de variância e teste de comparação de médias das avaliações
biométricas de altura e diâmetro de oito porta enxertos de seringueira e das populações
finais e nematoides.g-1.

Conclusão: Os nematoides causam
danos independentemente do porta
enxerto – não existe um material
tolerante.

Paes-Takahashi (2015)

MANEJO INTEGRADO NEMATOIDES
1. Evitar introdução (mudas, maquinário, enxurrada)
2. Práticas culturais
a. Destruição/remoção restos culturais
b. Rotação de culturas 1-2 anos ñ hosped./resist.
c. Cultura de cobertura (entre linha) – Crotalaria
breviflora / nabo forrageiro (disseminação/palhada/MO)
d. Adicionar material/matéria orgânica
----------------------------------------------------3. Controle biológico (Nemat – Ballagro)
O sucesso no controle virá do uso combinado e sistemático de algumas
dessas alternativas e não da utilização isolada de qualquer delas.
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CURVA NÍVEL
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