
 A Agromax pensando em padronizar, informar e auxiliar 

no processo de coleta de amostras para nematóides, proporciona 

um pequeno manual de coleta, com informações básica e necessá-

rias de aplicação em todos os procedimentos, objetivando atingir 

maior eficácia tanto na realização do trabalho coletor quanto na 

apuração dos resultados.  

 Com o laboratório de nematologia desde julho de 2007, 

nos deparamos com inúmeros detalhes que se transformam em 

problemas interferindo na agilidade, quantificação e apuração de 

resultados. 

 A forma correta de coletar material, armazenamento, 

transporte, tempo decorrido entre coleta, armazenagem e analise, 

exercem grande influência na prestação de serviço e resultado. 

Para tentar resolver estas duvidas este material foi pensado e es-

crito para nossos clientes.     

A coleta é uma técnica im-

prescindível para averiguar o 

que esta causando eventuais 

sintomas estranhos na área 

amostrada e que pode signi-

ficar problema e prejuízo. 

Ao perceber algo diferente 

em sua cultura, como dimi-

nuição de porte, amareleci-

mento das plantas e rebolei-

ras, são porque de fato algu-
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1.Porque Coletar 

Manual de Coleta e Envio para Análises Nematológicas  

 A Agromax, fez 

trabalhos com coletas 

mensais em diversos 

cultivos, as populações 

tendem a aumentar 

conforme a quantidade 

de raízes e índices 

pluviométricos . Em 

todo o ciclo é possível 

identificar nematóides, 

porém, as incidências 

podem ser maiores ou 

menores dependendo 

de fatos como: 

 Tipo de cultura, 

textura de solo, 

temperatura e outros. 

 O que deve ser levado 

em conta é o gênero e 

a espécie presentes na 

área, a população é 

parâmetro, mas não 

retrata a extensão da 

contaminação. 

 

ma coisa está errada. 

Pois bem, o primeiro passo 

para saber do que se trata, e 

para isso precisamos coletar 

uma amostra de solo e raiz 

para análise. 

A evolução sintomática nem 

sempre é nematoide, pode 

estar associada a mancha de 

fertilidade, nutrição, outras 

pragas de solo, mofo branco, 

acumulo de água e ainda rebo-

leiras oriundas de descarga de 

adubo ou calcário. 

 



opções para coleta, sendo: 

zigue-zague, aleatório ou com 

algum critério de seleção ao 

acaso. 

2– Presença de sintomas:  se 

visível algum sintoma na área, 

como reboleira, as amostras 

devem ser coletadas dentro da 

reboleira, retirando o solo 

sempre da borda da mesma. 

Esta indicação é porque o ne-

matoide sempre inicia seu ata-

que no centro da reboleira e se 

alastra em direção as bordas, 

existe a possibilidade de cole-

tas amostras no centro da re-

boleira e o nematóide já ter 

migrado, mascarando assim o 

resultado da análise. 

A coleta deve ser feita sempre 

na linha do plantio, indepen-

O local de coleta é relevante, 

pois ele deve ser o correto, 

levando em conta o tamanho 

da área, procedendo a retirada 

de material de diversos pon-

tos , inclusive com sub amos-

tras para serem agregadas, 

obtendo-se uma amostra 

composta.  

As amostras podem ser retira-

das de duas maneiras: 

1– Ausência de sintomas: 

quando não é visível nenhum 

sintoma atípico na área, o 

coletor pode escolher diversas 

dente da cultura, sendo 

10 a 20 centímetros de 

largura. Deve se proceder  

um corte em “V” na 

linha de plantio para a 

retirada de solo e raiz. As 

raízes devem ser retiradas 

com cuidado evitando o 

desprendimento de nem-

tóides. 

car a espécie, já que no solo é 
feita a identificação do gênero. 
Então, conclui-se, que uma boa 
época para coleta é com a pre-
sença de umidade sem excesso 
evitando o encharcamento da 
amostra o que se mostraria preju-
dicial para o procedimento.  

Em relação a raízes uma “boa” 
quantidade, é fundamental, isto 
ocorre, na maioria das vezes, 
após os 30 (trinta) dias de emer-
gência da cultura.  

Quanto mais nova a planta, menor 
a quantidade de raiz exigindo as-
sim, um maior numero de exem-
plares para a correta identificação. 

Devemos também evitar a coleta 
em dias muito chuvosos, devido 
ao seu encharcamento. 

Lembre-se que a coleta e o resulta-

do apurado na cultura atual servi-

rão de parâmetro para os níveis 

populacionais do ciclo posterior.  

Toda e qualquer coleta deve ser 
evitada em época ou período de 
estiagem ou seca, devido a ausência 
de umidade suficiente para a sobre-
vivência dos nematoides.  Não se 
pode estabelecer uma época certa 
para a coleta de amostras quanto a 
nematóide, porque durante todo o 
ciclo da cultura, seja ela de soja, 
milho, algodão, feijão ou diversas,  
poderá ter a sua incidência. 

Um detalhe relevante precisa ser 
considerado na hora da coleta, são 
as raízes que possibilitam identifi-

O adubo não tem 

nenhuma interferência 

nos resultados das 

análises. 
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2. Época para Coleta 

3. Equipamentos Utilizados 

Atualmente os equipamentos utili-

zados são pás de corte, enxada, 

enxadão, trados de diversos tipos, 

balde de armazenamento e demais 

equipamentos de corte.  

Não existe uma ferramenta especí-

fica e padronizada para esta prática. 

A Agromax possui sacos de coleta 

personalizados com espaço ade-

quado para identificação da 

amostra. 

4. Local de Coleta 

 



Recomenda-se 500 gramas de solo e 

50 gramas de raiz para uma boa análi-

se nematológica.  

No caso de ausência de raiz principal 

é recomendável anexar a amostra de 

solo, raízes secundarias de plantas 

diversas, desde que plenamente 

identificadas e especificadas na 

embalagem de coleta.   

Devemos ter cuidado na hora de 

acondicionar as raízes, para evitar 

que se perca umidade e assim os 

nematóides se tornem inviáveis 

para a identificação e quantifica-

ção. Recomenda-se acondicionar 

as raízes no meio do solo dentro 

da embalagem, conforme figura.  

No caso de teste de raça de cisto a 

quantidade de solo deve ser maior, 

devido ao processo de inoculação 

em plantas diferenciadoras, o ideal 

são 5 kg de solo. 

 

Para está analise não 

é necessário o envio 

da parte aérea da 

planta. 

Os nematóides se encontram nas raízes das plantas, logo a 

profundidade do escavo depende do tamanho da raiz e 

sua profundidade. 

Nos casos das culturas de soja, milho, algodão, feijão, 

entre outras, a profundidade máxima é de 20 cm. 

quantidade o coletor deve aten-

tar para o correto acondiciona-

mento, pois este é fundamental, 

tendo em vista que o tempo a 

transcorrer entre a coleta e a 

entrada no laboratório será mai-

or.  

Para a identificação das amos-

tras, quanto mais informações 

melhor.  

As embalagens 

AGROMAX, dis-

põe das seguintes 

informações: 

Cultura, Área ou 

Talhão, Proprietá-

rio, Propriedade, 

As amostras devem ser 

armazenadas sempre em 

embalagens plásticas, 

evitando-se de papel. 

É importante o uso de 

balde para homogenei-

zar as amostras, armaze-

nadas em caixas de iso-

por com etiquetas de 

identificação. 

O envio para o laboratório de 

análise deve ser de forma ime-

diata. Se devidamente acondici-

onada em caixas térmicas é 

possível obter um tempo maior 

para o envio ao laboratorial. 

Quando a coleta for em grande 

Município, Remetente, Data 

da Coleta e Telefone. 

Os pontos de coleta podem tam-

bém ser georeferenciados. 

O armazenamento em caixa de 

isopor, não exige gelo ou outro 

produto semelhante. 

Tanto a baixa, como as altas tem-

peraturas prejudicam a qualidade 

das amostras, jamais devem ser 

congeladas ou expostas ao sol, 

sempre em temperatura mediana. 

Se precisar guardas por alguns 

dias, a geladeira pode ser utilizada, 

sempre na parte de baixo, onde a 

temperatura é menor. 

  

80% das raízes se 

encontram  de 0—20 

cm de profundidade. 
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5. Volume da Amostra 

6. Profundidade 

7. Embalagem, Identificação e Armazenamento 

Os dados 

informativos devem 

ser preenchidos 

com caneta 

apropriada anti-

umidade , evitando 

a perda da escrita. 

 



Prezado parceiro este Manual, foi elaborado para facilitar o 

trabalho que desenvolvemos com especial dedicação ao setor 

agrícola.  

A Aplicação das dicas oferecidas, com certeza viabilizará, to-

do o procedimento de análise nematológica. 

Este Informativo, serve como mais uma ferramenta de traba-

lho contra o inimigo “Nematóide”. 

As amostras devem ser enviadas ao labo-

ratório de forma imediata, segura e ágil e 

com obediência as recomendações já ante-

riormente especificadas.  

Os nematóides não sobrevivem por mui-

tos dias no interior das embalagens, nema-

tóide sem vida inviabiliza o diagnóstico. 

8. Envio da Amostra 

É extremamente importante, sempre 

comunicar quando a amostra for 

enviada, por correio, transportadora 

ou outro meio. Informar data de 

envio e o meio, para poder agilizar o 

processo de coleta deste material, se 

necessário por parte da Agrolab. 

9. Resultados 

É fundamental a confiabilidade 

de resultados a partir de uma 

boa análise laboratorial das 

amostras oferecidas. 

Exatamente por esta razão que 

as dicas ora apresentadas terão 

efeito dinâmico em todo o pro-

cedimento de análise, se mos-

trando segura e eficaz.  

Com a identificação do proble-

ma, seja, praga ou doença, imedi-

atamente podemos instalar o 

processo de prevenção, controle 

e tratamento. 

A solução do problema exercerá 

definitiva influência no desempe-

nho da cultura, qualidade do 

solo, produtividade e reflexo 

econômico positivo. 

A Agromax se diferencia por 

fornecer o resultado da análise 

nematológica em um prazo máxi-

mo de 10 dias, o que significa agili-

dade e ganho de tempo no comba-

te do nematóide. 

O resultado com base em 100 

(cem) centímetros cúbicos de solo 

e 10 (dez) gramas de raiz contém o 

gênero, a espécie e a quantidade de 

todos os nematóides constantes na 

amostra. 

 

Nosso endereço para envio de amostras: 
 

Agromax Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola Ltda.  
Av. Amazonas, nº 884 - Sala 1 - Jardim Riva II 

Cep: 78 850 - 000 - Fone: 66 3498 - 7441 

Primavera do Leste - MT 

 
CNPJ: 08.985.110/0001-61 

Manual de Coleta  Volume 1, edi ção 1 Página 4 


