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POTENCIAL DE RIZOBACTÉRIAS NO BIOCONTROLE DO NEMATOIDE-DAS-LESÕES 
(Pratylenchus zeae) E NA PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR. 

Potential of rhizobacteria in the biocontrol of root-lesion nematode (Pratylenchus zeae) and growth 
promotion in sugarcane. 
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disponíveis no mercado,avaliou-se o potencial de rizobactérias no biocontrole de Pratylenchus zeae e na 
promoção de crescimento da cultura, em casa de vegetação. Para a realização do experimento, plantas 
da variedade ‘RB008347’ foram microbiolizadas separadamente com oito isolados bacterianos (XT56, 
P17, XT51, XT33, XT23, XT39, XT26, XT37). Após uma semana, as plantas foram transplantadas para 
vasos contendo solo esterelizado, e, a seguir, cada uma dessas foi inoculada com 1000 espécimes de P. 

zeae, utilizando-se seis repetições/tratamento. Como testemunhas, foram utilizadas mudas de cana não 
microbiolizadas e inoculadas ou não com P. zeae. Decorridos 90 dias da inoculação, as plantas foram 

P.zeae (48 a 74%). 

e altura comparativamente à testemunha inoculada e não microbiolizada.Os resultados demonstram o 
potencial de uso dessas rizobactérias no biocontrole do nematoide das lesões e na promoção de cres-
cimento da cultura.

AGENTES BIOLÓGICOS EM SEMENTES INCRUSTADAS DE ESPÉCIES DE Brachiaria NO 
MANEJO DE Pratylenchus brachyurus, EM CASA DE VEGETAÇÃO. 

Biological agents in encrusted seeds of Brachiaria species to manage Pratylenchus brachyurus, in green 
house.
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Espécies de gramíneas forrageiras, principalmente do gênero Brachiaria, são alternativas no manejo do 
nematoide das lesões radiculares Pratylenchus brachyurus, devido à grande produção de massa e tam-
bém podendo se apresentar como veículo de agentes de biocontrole através do recobrimento das semen-
tes. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tratamento biológico em sementes incrustadas 
de Brachiaria ruziziensis cv. ruziziensis e Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã no manejo de P. brachyurus 

em casa de vegetação. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 2 espécies de capim 
braquiária (BR- B. ruziziensis cv. ruziziensis e BB- B. brizantha cv. BRS Piatã) em 6 repetições, sendo es-
tabelecidos os seguintes tratamentos: semente não incrustada (semente branca não tratada); semente in-

-

no sulco de plantio 1.300 espécimes de P. brachyurus por semente. Decorridos 70 dias após a inoculação, 

de raiz, total de nematoides (solo + raiz) e percentual de controle. Não foram observadas diferenças sig-
P. 

brachyuruspor grama de raiz ocorreram nos tratamentos com sementes incrustadas com químico e quími-


