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até a lesão na testemunha ocupar a folha inteira (3 e 4 dias respectivamente). O ensaio foi em delineamento 

patógeno (0h), os tratamentos com menor área lesionada após 3 dias da inoculação foram DFs155 e DFs831, 

atraso do desenvolvimento dos sintomas em 24 h, sendo que o isolado DFs532 proporcionou menor diâmetro de 

24h foram proporcionados por DFs155 e DFs532, respectivamente BB isoladas de solo e folha de soja.

44-Potencial de rizobactérias na colonização radicular e biocontrole do nematoide das galhas (Meloidogyne 
graminicola) em arroz de sequeiro (Rhizobacteria potential on root colonization and biocontrol of root-knot 
nematode (Meloidogyne graminicola) in upland rice) BRUM, D.¹; GOMES, C.B.¹; MEDINA, I.L.¹; SCHAFER, J.T.¹; 
SOMAVILLA, L.¹. 1EMBRAPA Clima Temperado, Pelotas, RS, Brasil. E-mail: missiodani@hotmail.com

Duas rizobactérias selecionadas para o biocontrole de Meloidogyne graminicola e promoção de crescimento de 
plantas de arroz irrigado foram avaliadas quanto a sua capacidade de colonização in vitro de raízes de plântulas 
de arroz de sequeiro, assim como seu potencial biocontrolador do nematoide das galhas M. graminicola em 
casa de vegetação. Para tanto, sementes das cvs. de arroz IAPAR 63, IAPAR 64, IAPAR 9 e IAPAR 117 foram 
microbiolizadas com os isolados bacterianos XT21 e XT23 e a testemunha microbiolizada com solução salina. 
Plantas individuais das mesmas cultivares, provenientes da microbiolização das rizobactérias, e mantidas em 

M. graminicola por planta, utilizando-se 
seis repetições/tratamento. Como testemunhas, plantas das mesmas cultivares microbiolizadas com solução 

controle e a promoção do crescimento variaram em função da cultivar e da bactéria. A microbiolização das plantas 
com o isolado XT23 proporcionou redução do FR do nematoide das galhas nas cvs. IAPAR 9, 64 e 63 e aumento 

de PMFR em todas cultivares, além de aumentar o PMFPA e controlar o nematoide nas cvs IAPAR 64, 117 e 9. 

potencial de uso dessas rizobactérias no biocontrole do nematoide das galhas e na promoção de crescimento de 

45-Caracterização da capacidade de hidrólise de bactérias biocontroladoras (Characterization of hydrolysis 
capacity of the biocontroller bacteria) BRUM, D.¹; FASOLIN, J.P.¹; MOCCELLIN, R.¹; SOUZA-JÚNIOR, I.T¹; MOURA, 


