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AVALIAÇÃO DE ACESSOS DE MELANCIA DA
REGIÃO DE IRECÊ-BA QUANTO A
RESISTÊNCIA A FUNGOS DE SOLO

Depaitamento de Tecnologia e Ciências Sociais - DTCS /
Campus 111A

Itala Paula de Castro Almeida1 e Manoel Abílio de Queiroz'

1Bolsista: nTCS; 2 Professor Orientador: DTCS

As cultivares de melancia atualmente utilizadas são atacadas
por fungos de solo (Fusarium ssp; Macrophomina sp e
Didymella bryoniae). Visando-se identificar plantas que sejam
mais tolerantes a esses fungos será feita uma avaliação, em
casa de vegetação, de quinze acessos de melancia oriundos do
Banco Ativo de Germoplasma de Melancia (BAG) coletados
na região de Irecê-BA. As sementes dos acessos de melancia
foram plantadas em sacos de polietileno com capacidade de um
quilograma de solo esterilizado com brometo de metiIa.
Apenas dez acessos apresentaram número de plantas
suficientes para serem inoculadas e já se encontram no estádio
de serem inoculadas. As plantas serão inoculadas através de
suspensão aérea de esporos. A avaliação da resistência será
realizada sete dias após a inoculação através de escala de notas,
variando de 1 a 5, onde: 1- ausência de sintomas visíveis
(altamente resistente); 2- manchas pequenas, raras (resistente);
3- leve queima dos bordos dos cotilédones, suave má formação
foliar (medianamente resistente); 4- necrose dos cotilédones,
má formação foliar (suscetível); 5- necrose severa dos
cotilédones e das folhas jovens (altamente suscetível).
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