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The soybean cyst nematode and control principles 
 

ABSTRACT The soybean crop (Glycine max) is one of the most important for Brazilian agriculture, being the agricultural 
commodity most exported by the country. However, its productivity is limited by the occurrence of various pests and 
diseases in which the nematode of the soybean cyst (NCS) stands out, whose etiological agent is the phytonematode 
Heterodera glycines. This phytonematode has caused great damage due to its easy dissemination, high reproductive 
rate, reasonable survival capacity among others, demanding careful phytosanitary management. Therefore, the 
principles of control in an integrated way may result in less impact of the phytonematoid in the soybean crop. This 
review is the section of bioecological systems and the essential use in control of NCS. The principles of exclusion, 
eradication, evasion, protection, immunization, therapy and regulation are detailed.   
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Introdução 
 

A soja, Glycine max (L.) Merr., é uma das mais importantes culturas agrícolas do mundo, sendo o Brasil o segundo 

produtor mundial após os Estados Unidos (Sediyama 2015). Originária da região Nordeste da China, ao longo do Vale 

do Rio Amarelo (Sediyama et al 2015), atualmente é a principal cultura do país, ocupando uma área superior a 36,0 

milhões de hectares. Com uma produção estimada em 120 milhões de toneladas, permitindo ao Brasil firmar-se como 

maior exportador mundial da soja (CONAB 2019).  

A soja é uma planta herbácea, da classe Rosideae, ordem Fabales, família Fabaceae, subfamília  Papilionoideae, 

tribo Phaseoleae, gênero Glycine e espécie Glycine max L. Merrill (Judd et al 2009). Cultivada como cultura anual, 

apresenta ciclo de vida (emergência à maturação) de 70 a 200 dias com sistema radicular pivotante, onde se 

desenvolvem as raízes secundárias, que se ramificam (Sediyama 2015).  

Desenvolvendo-se adequadamente nas regiões onde é cultivada no país, a cultura da soja pode ser atacada por 

mais de 40 patógenos entre fungos, bactérias, fitonematoides e vírus, que aparecem do início ao fim do seu 
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desenvolvimento, causando danos que refletem negativamente na produtividade (Dhingra et al 2009). Observa-se que 

essa situação se agrava, sobretudo quando há expansão da cultura pelas diferentes regiões do país e o uso contínuo de 

genótipos suscetíveis (Matsuo et al 2015).  

Dentre esses fitopatógenos são apontados os fitonematoides (Ferraz 2012) destacando-se o nematoide do cisto 

da soja (NCS) (Heterodera glycines Ichinohe), o das galhas (Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood e M. 

javanica (Treub) Chitwood), o das lesões (Pratylenchus brachyurus (Godfrey) Filipjev & Schuurmans Sekohoven) e o 

reniforme (Rotylenchulus reniformis (Lindford & Oliveira) (FUNDAÇÃO BAHIA 2006; Matsuo et al 2015).  

 O NCS, H. glycines, causador do “nanismo amarelo da soja” apresenta-se como o mais deletério a essa cultura 

podendo ocasionar perdas na produção variando de 15 a 100% (Dhingra et al 2009) e, portanto, deve-se ter atenção 

especial ao seu manejo. Desse modo o objetivo dessa revisão é apresentar os principais aspectos bioecológicos do 

nematoide do cisto da soja (H. glycines), apontando as principais estratégias de manejo disponíveis para o controle 

desse fitonematoide. 
 

Breve histórico, caracterização taxonômica e de raças 
 

Fitonematoides em geral causam elevados danos às plantas cultivadas por todo o mundo cujas perdas de 

produção, associadas ao custo de seu manejo, foi calculado acima de US$ 80,0 bilhões por ano (Nicol et al 2011). Esse 

valor por si mesmo destaca a importância no seu reconhecimento e manejo, muito embora os danos sociais possam ser 

superiores aos financeiramente calculados, pois a sua presença restringe o plantio em determinadas áreas levando o 

agricultor, sobretudo o familiar, a abandonar a cultura pelo efeito dessa presença. 

A primeira espécie caracterizada para o gênero Heterodera foi realizada em 1871, na Alemanha, sendo 

denominada Heterodera schachtii, que àquela época foi relatado como um importante fitonematoide para a cultura da 

beterraba na Europa e que englobava todas as espécies formadoras de cistos em raízes (Thorne 1961). 

O primeiro relato de Heterodera glycines foi constatado no Japão em 1915, porém em estudos anteriores, 

realizados com base na sintomatologia, propunham que esta espécie já havia sido verificada na região Centro-oeste do 

Japão em 1881, responsável pela doença conhecida como “nanismo amarelo da soja” (Ichinohe 1961).  

A presença de H. glycines já foi relatada em várias regiões do mundo como na Coréia em 1936; na extinta União 

Soviética em 1938, em Taiwan em 958 e na Indonésia em 1984 (Anon 2000). No continente americano, após relato 

inicial no estado da Carolina do Norte nos Estados Unidos (Winstead et al 1955), esse nematoide foi disseminado por 

outros estados americanos de soja, chegando até a América do Sul, em áreas de soja e feijão da Colômbia (Gomez-Tovar 

e Medina 1983).  

No Brasil a origem desta espécie não é conhecida, possivelmente foi introduzida na safra 1991/1992 (Lima et al 

1992), porém é possível que já ocorresse em pontos isolados e em pequenas populações, tomando como hospedeiras 

plantas nativas e só posteriormente aos repetidos cultivos de soja, tenha se instalado na cultura (Mendes 1992). 

Acredita-se ainda que sua introdução no país possa ter sido feita acidentalmente por agricultores que retornavam de 

locais onde havia infestação como Japão, por exemplo (Noel 1994).  

A espécie H. glycines (Ichinohe 1952), NCS pertence ao filo Nematoda, classe Chromadorea, subclasse 

Chromadoria, ordem Rhabditida, subordem Tylenchina, superfamília Tylenchoidea, família Heteroderidae, subfamília 

Heteroderinae e gênero Heterodera (Caixeta et al 2016). 

Essa espécie possui habilidade de se desenvolver, em maior ou menor número, em diferentes cultivares de soja, 

identificadas como cultivares diferenciadoras, o que caracteriza a presença de até 16 raças (Riggs e Schmitt 1988; 

Bertagnolli et al 2002). Segundo a metodologia utilizada para definição de raças por cultivares diferenciadoras (Riggs e 

Schmitt 1988), foram identificadas 11 raças no Brasil, as quais são: raça 1, 2, 3, 4, 4+, 5, 6, 9, 10, 14 e 14+ (Asmus et al 

2012).  

Dente os estados brasileiros com a presença do NCS, tem-se a distribuição de raças do seguinte modo: Bahia 

(raças 1, 3 e 14), Goiás (raças 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14), Maranhão (raças 5, 6, 9), Mato Grosso (raças 1, 2, 3, 4, 4+, 5, 6 9, 10, 

14 e 14+), Mato Grosso do Sul (raças 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14), Minas Gerais (raças 3, 4, 6 e 10), Paraná (raça 3), Rio Grande 

do Sul (raças 3, 5 e 6), São Paulo (raça 3) e Tocantins (raça 1) (Matsuo et al 2015). 
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Morfologia e bioecologia 
 

O NCS é um semi-endoparasita sedentário obrigatório cujo ciclo dura em média de 24 a 30 dias sob condições 

favoráveis (Pederson et al 2010), podendo apresentar de três a seis gerações por estação de crescimento (Schmitt e 

Barker 1985). O ciclo se alonga à medida que a temperatura diminui, sendo o desenvolvimento do nematoide paralisado 

em temperaturas menores que 10 °C e a partir de 34 °C (Cunha et al 2008). 

Como todos os fitonematoides, o NCS apresenta seis estádios de vida - ovo, quatro juvenis (J1 a J4) e o estádio 

adulto. Uma fêmea de NCS pode produzir de 50 a poucas centenas de ovos (Charlson e Tylka 2003) que podem estar 

depositados no solo em matriz gelatinosa quanto retidos dentro do corpo da fêmea (cisto).  

O ciclo de vida do NCS inicia-se com o ovo contendo apenas uma célula e termina com a produção de ovos a 

partir da fêmea. Após a multiplicação celular do ovo há a formação do juvenil de primeiro estádio dentro do ovo, nessa 

espécie têm-se quatro estádios juvenis (J1 a J4) e o estádio adulto (Niblack et al 2006). 

Uma fêmea de NCS produz ovos e oviposita de 1 a 200 ovos formando uma pequena massa de ovos 

externamente; entretanto, a maioria fica retida internamente (400 a 500 ovos) e a fêmea morre, enrijecendo, por 

conseguinte, as camadas externas do corpo formando o cisto, o qual fica fracamente aderido à raiz (Niblack et al 2006).  

Os ovos na matriz gelatinosa são os primeiros a eclodir enquanto aqueles no cisto podem permanecer em 

diapausa ou período de repouso dependendo de estímulos externos, principalmente dos exsudados radiculares, 

umidade do solo e temperatura para ocorrer a eclosão (Niblack et al 2006).  

O J1 desenvolve-se dentro do ovo e sofre uma ecdise de onde, em seguida sai já J2 e se movimenta pelo solo em 

busca da raiz iniciando a infecção que ao penetrar a raiz, estabelece um complexo sítio de alimentação. Esse sítio de 

alimentação chamado sincítia é resultado da dissolução das paredes celulares de células vizinhas. A célula sincitial inicial 

localizada numa célula do parênquima vascular ou célula do periciclo é promovido por enzimas da própria planta 

(Goellner et al 2001). Assim, a sincítia pode ser definido como um sítio de alimentação grande e metabolicamente ativo, 

que se torna multinucleado conforme as células continuam sendo incorporadas à célula sincitial inicial (Davis e Mitchum 

2005). 

Nesse local, o J2 inicia sua alimentação aumentando de diâmetro e tornando-se sedentário, onde passa por mais 

três ecdises até a fase adulta. Os machos completam seu desenvolvimento antes das fêmeas e são necessários para a 

reprodução. Esse fitonematoide se reproduz por anfimixia (fertilização cruzada). As fêmeas assumem um formato 

limoniforme. Os ovos podem permanecer no solo por alguns anos, porém a cada ano a população reduz em 40% (Freitas 

2014). 

O NCS penetra as raízes e dificulta a absorção de água e nutrientes, ficando o sistema radicular reduzido e 

infectados por fêmeas com formato de limão ligeiramente alongado. Quando a fêmea morre seu corpo se transforma 

em uma estrutura dura denominada cisto, cheia de ovos, altamente resistente à deterioração, à dessecação e muito 

leve, que ao desprender da raiz fica no solo (EMBRAPA 2011). 
 

Sintomatologia e disseminação 
 

Os sintomas a partir do ataque do NCS são reboleiras de plantas com porte reduzido, folhas cloróticas, 

abortamento de flores e vagens, destruição do sistema radicular e haste com coloração esverdeada ao final do ciclo. Em 

lavouras onde a população do patógeno é elevada, pode ocorrer a morte prematura das plantas (Dias et al 2009). A 

gravidade dos sintomas depende de diversos fatores como a idade e vigor das plantas de soja, da densidade 

populacional do fitonematoide, da fertilidade e umidade do solo dentre outras condições ambientais (Davis e Tilka 2000; 

Santos Junior 2002).   

A visualização de sintomas do NCS pode não ser observados pelo agricultor, muito embora, seja encontrada 

redução acima de 10 a 20% da produtividade em lavouras de soja infestadas por H. glicines. Esse erro na diagnose 

aumenta as perdas em anos subsequentes já que o manejo não é corretamente realizado (Davis e Tilka 2000). Os sinais 

do patógeno, visíveis nas plantas a partir de cerca 35 dias após a semeadura, são a presença de fêmeas no sistema 

radicular, de coloração branca a amarelada e com formato de um limão ligeiramente alongado.  
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Quanto à sua disseminação, os cistos do NCS, por ser muito leve e resistente à deterioração e à dessecação, 

permite a disseminação rápida do nematoide entre lavouras e, também, entre regiões distantes.  Assim, é disseminado 

por qualquer meio que promova o transporte de solo infestado, como por exemplo: sementes de soja com presença de 

cistos, implementos agrícolas, pelo vento, água da irrigação e da chuva, animais domésticos, silvestres e pelo próprio 

homem. Destaca-se que os principais disseminadores são as máquinas agrícolas e veículos dos próprios agricultores 

(Ferraz et al 2012).    
 

Manejo integrado do NCS 
 

Exclusão 
 

No manejo integrado de fitonematoides, o princípio da exclusão, ou seja, prevenção da entrada do fitoparasita 

na área de plantio, seja pela espécie em si ou por alguma raça ainda não prevalente, é o princípio fitopatológico de 

menor custo para o agricultor e o primeiro a ser considerado. Para isso, o agricultor deverá implementar medidas 

fitossanitárias simples tais como a limpeza das máquinas e equipamentos agrícolas, redução de movimentação de 

maquinários e pessoas de outras áreas e aquisição de lotes de sementes comprovadamente isentas do NCS.  

Além disso, é importante que medidas de conservação de solo sejam adotadas, pois o solo que é arrastado de 

outras lavouras próximas até a área de plantio pode trazer ovos ou mesmo cistos do NCS, facilmente carregado pela 

água. Nesse caso, a adoção do plantio direto reduz a movimentação de máquinas e principalmente do solo e 

consequentemente do NCS.  

Destaca-se que após o estabelecimento do NCS em uma área, sua erradicação torna-se praticamente impossível 

(Davis e Tilka 2000). No entanto, outras estratégias deverão ser adotadas. Nesse caso, tais estratégias poderão elevar o 

custo de produção da soja nas áreas infestadas. 
 

Erradiação 
 

A erradicação, outro importante princípio fitopatológico, visa eliminar, destruir ou mesmo inativar um 

determinado fitoparasita. Dentre as formas de se atingir a erradicação do NCS tem-se a rotação de culturas, a 

esterilização do solo e solarização do solo. 

Dentre essas, a rotação de culturas é uma prática agrícola de fácil adoção e algumas vezes de baixo custo, muito 

recomendada para o manejo do NCS, pois é capaz de reduzir a população de fitonematoides no solo. Nesse caso, a 

população de NCS não terá a planta hospedeira para completar seu ciclo de vida. Entretanto, uma dificuldade 

encontrada nessa técnica é a polifagia do NCS, o que complica a escolha de espécies não hospedeiras e que apresentem 

interesse comercial ao sojicultor (Tabela 2). Muitas culturas, incluindo arroz, alfafa, batata, cevada, canola, girassol, 

sorgo e trigo dentro outras podem ser incluídas na rotação de culturas para reduzir a densidade populacional do NCS. 

A rotação de culturas é indicada mesmo quando há cultivares resistentes, pois permite manter os níveis 

populacionais do nematoide baixos, e com isso pode-se adotar cultivares suscetíveis ao NCS em programa de rotação 

de culturas ou mesmo em programas de sucessão de culturas (Araújo 2013).  

A rotação de culturas não deve ser substituída pela sucessão de culturas, bem como não deve ser permitido a 

presença de soja voluntária (tiguera) ou espécies hospedeiras no período da entressafra. Nesses casos, pode haver um 

aumento da população inicial do NCS na safra seguinte. 

Segundo Warnke et al (2006), algumas das culturas, como a crotalária (Crotalaria sp.) e labe-labe (Lablab 

purpureus) são altamente eficazes na redução da densidade populacional do NCS. O número de ciclos de plantio para 

que a densidade populacional do NCS efetivamente seja reduzida depende de muitos fatores, incluindo a densidade 

inicial de ovos e fatores bióticos e abióticos que interferem a mortalidade dos fitonematoides. 

Em um estudo de campo em Minnesota (Estados Unidos), Miller et al (2006) avaliaram 16 culturas produzidas 

que apresentavam potencial para uso de culturas de rotação, entre elas estavam:  cevada, linho, aveia, sorgo, trigo, 

trigo mourisco, canola, milho, centeio, beterraba, batata, girassol, alfafa, ervilhaca peluda, trevo vermelho e ervilha. 

Observaram que as leguminosas que não são hospedeiras ou são consideradas hospedeiros fracos foram as melhores 
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culturas para se reduzir a densidade populacional de H. glycines, ao passo que monocotiledôneas, incluindo milho 

pareceu ser o menos eficaz.  
 

Tabela 1 Espécies hospedeiras e não hospedeiras de Heterodera glycines. 

Espécies Hospedeiras Espécies Não-Hospedeiras 

Soja (Glycine max L.)  

Feijão-vagem (Phaseolus vulgaris L.) 

Feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) 

Feijão-de-Lima (Phaseolus lunatus L. 

Feijão-mungo (Vigna radiata) 

Feijão azuki (Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi) 

Ervilha (Pisum sativum L.) 

Feijão-de-Corda (Vigna unguiculata L.) 

Ervilhaca (Vicia cracca L.) 

Lotus corniculatus L. 

Trevo amarelo (Melilotus officinalis L.) 

Tremoço branco (Lupinus albus) 

Lespedeza cuneata 

Arroz (Oryza sativa L.) 

Alfalfa (Medicago sativa L.) 

Batata (Solanum tuberosum L.) 

Canola (Brassica spp.) 

Cevada (Hordeum vulgare L.) 

Centeio (Secale cereal L.) 

Girassol (Helianthus spp. ) 

Milho (Zea mays L.) 

Sorgo (Sorghum bicolor L.) 

Trevo branco (Trifolium repens) 

Trevo vermelho (Trifolium pretense) 

Tomate (Solanum licopersicum L.) 

Trigo (Triticum spp.) 

Adaptado de Baldwin e Mundo-Ocampo (1991). 
 

Imunização 
 

Seguindo-se um programa de manejo integrado a fim de se minimizar a reprodução do NCS e maximizar a 

produção da soja nas áreas já infestadas recomenda-se adoção de cultivares de soja resistentes, ou seja, a aplicação do 

princípio fitopatológico da imunização. Sendo essa prática bastante eficaz e econômica no controle do NCS, pois não 

agride ao meio ambiente e é de fácil utilização. No Brasil, há disponibilidade de cultivares de soja com resistência a 

diferentes raças de H. glycines (Tabela 2) para todas as regiões produtoras de soja do país. Contudo, a grande maioria 

destas cultivares são resistentes apenas às raças 1 e 3 (Matsuo et al 2015).  

Dentre essas práticas recomenda-se ao agricultor a utilização de cultivares de soja resistentes, rotação de 

culturas, controle biológico e o controle químico dentre outros (Matsuo et al 2015; Dhingra et al 2009; Dias et al 2009). 

Além disso, medidas fitossanitárias simples devem ser adotadas tais como a limpeza dos equipamentos, redução de 

movimentação de maquinários e pessoas de outras áreas e aquisição de sementes sadias com o objetivo de se prevenir 

a introdução do NCS para as áreas isenta seja de suma importância considerando-se que a prevenção é considerada a 

melhor linha de defesa para o manejo de fitonematoides.  

Uma prática bastante eficaz e econômica de controle do NCS é o uso de cultivares resistentes, pois não agride 

ao meio ambiente e é de fácil utilização. No Brasil, há um grande número cultivares de soja com resistência a diferentes 

raças de H. glycines (Tabela 2). Contudo, a grande maioria destas cultivares são resistentes apenas às raças 1 e 3 (Matsuo 

et al 2015). 

O semeio de uma cultivar de soja suscetível ao NCS realizado no final da época indicada, possibilitaria o 

desenvolvimento de três gerações do mesmo. Porém, se o semeio de uma cultivar com ciclo tardio for feito no início da 

época indicada, esta forneceria condições de sobrevivência para, no mínimo, seis gerações de NCS. 

A manutenção da resistência às raças do NCS só é possível com rotação de cultivares resistentes. A manutenção 

de cultivares por longo período de tempo leva a uma pressão de seleção de raças fazendo com que ocorra a quebra da 

resistência das cultivares adotadas. Como visto anteriormente, o NCS possui uma variabilidade genética elevada 

resultando numa evolução de raças com genes adicionais de parasitismo conforme mencionado por Dias et al (2009). 
 

Terapia 
 

A utilização de cultivares resistentes deve ser associada a outras formas de manejo do NCS destacando-se o 

controle químico e controle biológico. O uso de nematicidas como aldicarbe e carbofuran é comum nos Estados Unidos, 

mas no Brasil tem se mostrado antieconômico e resulta em controle limitado (Freitas 2014) além de não haver 
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nematicidas registrados no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o controle de H. glycines 

para a cultura da soja no país (AGROFIT 2015). 

O controle químico apresenta inúmeras desvantagens como: alto custo, problemas na aplicação dos produtos 

bem como baixa eficácia em alguns casos, podendo causar danos ambientais como poluição da água e do solo. Muitos 

produtos já foram retirados do mercado e outros têm sofrido restrições de uso em vários países (Maldaner et al 2014). 

Em função da proibição do uso de alguns grupos de nematicidas nas últimas décadas a necessidade de um 

controle alternativo para fitonematoides vem aumentando (Kerry e Hirsch 2011). Hoje em dia, os estudos com 

microrganismos que controlem o NCS vêm aumentando, pois, tal medida de controle conduzirá a uma agricultura mais 

sustentável. Fungos como Piriformospora indica (Bajaj et al 2015), Dactylella oviparasitica (Becker et al 2013), Hirsutella 

rhossiliensis (Shu et al 2015), H. minnesotensis (Sun et al 2015), Pochonia chlamydosporia (Manzanilla-Lopez et al 2013) 

e rizobactérias como Sinorhizobium fredii (Tian et al 2014) entre outras podem ser formas promissoras de controle 

biológico do NCS. 

  

Tabela 2 Cultivares de soja comercializadas no Brasil com resistência as diferentes raças de Heterodera glycines presentes no 
Brasil.  

Raças Cultivares 

3 Anta 82RR; Aline RR; BMS Água-Marinha RR; BRSGO 7360; BRSGO 8660; BRSGO Edéia; 
BRSGO Lara; BRSGO Raíssa; BRSMG Liderança; BRSMG 251 (Robusta); BRSMG 811CRR; CD 
217; CD 237RR; CS 801; Foster (IAC); (Monsoy) M 7198 IPRO; M-Soy 7901; M-Soy 8200; M-
Soy 8400; M-Soy 8757; NK412113; NK7059RR; NK7074RR; NS 8393 RR; NS 7490 RR;  
P98N71; P98N82; SYN1157RR; SYN1158RR; TMG 117RR; TMG 2185 IPRO; TMG 2187 IPRO; 
TMG 1264 IPRO; TMG 1180RR; TMG 7363 RR; TMG 1264 RR; TMG 1266 RR; UFVS 2010; 
UFVS 2011; V-Max 

1 e 3 BRS 262; BRS 295 RR; BRS 8460RR; BRS Invernada; BRS Piraiba; BRSGO 7561RR; BRSGO 
Araçu; BRSMG 250 (Nobreza); BRSMG 810C; FMT Cachara; FMT Matrinxã; FMT Tabarana; 
FTS Diamantino RR; FTS Graciosa RR; M-Soy 8001; (Monsoy) M 8473 IPRO; ST 820 RR; ST 
815 RR; TMG 113RR; TMG 123RR; TMG 131RR; TMG 132RR; TMG 133RR; TMG 1175RR; 
TMG 1176RR; TMG 1179RR 

1 SYN1182RR 

1, 3 e MR14 BRS 231; BRS 263 (Diferente); BRS Jiripoca; FMT Tucunaré; TMG 115RR; TMG 121RR 

1, 3 e 10 M7739 IPRO 

1, 2, 3 e 14 BRSGO 8661RR 

3 e MR 14 BRSGO 8860RR 

1, 2, 3, 4, 5 e 14 BRSGO Chapadões 

3 e 14 BRSGO Ipameri; TMG 1188RR; CD 2630RR; CD 2737RR; NS 8490 RR 

1, 3, MR 5, 6, 9 e 14 BRSMT Pintado 

1, 3 e 5 BRS 7980 

1, 3 e 6 TMG 2181 IPRO; M 6972 IPRO; M 8133 IPRO 

2, 4 e 14 SYN1180RR 

1, 3; 6 e 10 M 8372 IPRO 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14 TMG 4182 

1, 3, 4, 6, 9, 10 e 14 e MR 2 e 
MR 5 

TMG 4185 

2, 4, 5, 6, 9, 10, 14 e MR 1, MR 
3, MR 4+ e MR 14+ 

FTS Master RR 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, MR 4+ e 
MR 14+ 

FTS Triunfo RR 

Adaptado de: EMBRAPA, 2014; MATSUO et al., 2012; 2015; Informações das empresas de melhoramento: FT®Sementes, 2015; Seedcorp®, 

2015; Nidera Sementes®, 2016. 
 

Proteção 
 

Uma nova alternativa que tem sido proposta como ferramenta para o manejo de nematoides é o tratamento de 

sementes (TS) tanto com produtos químicos como biológicos (Araújo 2013).  Como exemplo tem-se o TS com nematicida 

abamectina, em doses acima de 40 g.ha-1, com efeitos benéficos na redução de perdas em testes no país. Bactérias 
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utilizadas no tratamento de sementes como Bacillus firmus (Ribeiro et al 2015) e Pasteuria nishizawae, compõe 

produtos biológicos ainda não registrados, como o VOTiVO®, da Bayer® e Clariva®, da Syngenta® respectivamente. 

Ambos produtos são utilizados comercialmente em lavouras dos USA para a proteção contra o NCS. 

As rizobactérias promotoras do crescimento (PGPR - Plant Growth – Promoting Rhizobacteria), como Bacillus 

firmus podem reduzir da eclosão de juvenis, em função da produção de toxinas e na alteração dos exsudatos radiculares, 

dificultando a localização das raízes pelos nematoides, além da capacidade de induzirem resistência sistêmica nas 

plantas, por isso têm um efeito protetor (Melo e Azevedo 2000). 
 

Regulação 
 

O princípio fitopatológico da regulação consiste na manipulação do ambiente com vistas a reduzir a população 

do fitopatógenos ou mesmo reduzir os danos causados pelos mesmos. No caso do NCS há indícios de que plantas 

adequadamente nutridas podem suportar o seu ataque, ocorrendo em menores perdas de produtividade. Além disso, 

é importante o adequado controle de outras doenças, pragas e de plantas daninhas. Plantas enfraquecidas são mais 

suscetíveis à redução de produtividade decorrente do ataque do NCS.  

O manejo de plantas daninhas pode ter duplo benefício, pois com o uso dos herbicidas clorimuron + lactofen, 

além da redução as perdas pela mato-competição ainda há o efeito na redução de H. glycines em algumas variedades 

de soja (Barbosa et al 2014). Barbosa et al (2010) avaliando o efeito da adubação potássica na reprodução do NCS 

observou a redução da penetração, do número de ovos e o atraso na formação de cistos.  

As rizobactérias promotoras do crescimento (PGPR - Plant Growth – Promoting Rhizobacteria), como Bacillus 

firmus podem reduzir da eclosão de juvenis, em função da produção de toxinas e na alteração dos exsudatos radiculares, 

dificultando a localização das raízes pelos nematoides, além da capacidade de induzirem resistência sistêmica nas 

plantas, por isso têm um efeito protetor (Melo e Azevedo 2000). 
 

Considerações finais 
 

Tendo em vista a importância da cultura da soja para a agricultura brasileira, e os efeitos causados pelo 

nematoide H. glycines, faz-se necessário mais estudos a fim de encontrar as melhores estratégias e associá-las para o 

manejo adequado deste nematoide, diminuindo sua população nas áreas cultivadas.  
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