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Em geral, além dos pesticidas, a adubação nitrogenada é um dos responsáveis pelo alto custo 
da produção de morangos. No entanto, alternativas para minimizar esses custos podem estar 
na substituição de parte dos insumos químicos por microrganismos que atuam como 
promotores de crescimento vegetal (PCV). Dentre a maioria dos PCV, estão as bactérias 
fixadoras de nitrogênio, que podem sobreviver em condições de limitação de N e contribuir para 
a nutrição além de contribuir com outros processos de PCV. Neste trabalho, são apresentados 
os resultados do primeiro isolamento de bactérias fixadoras de nitrogênio a partir de culturas de 
morango, crescidas em duas fazendas localizadas em Nova Friburgo, RJ. Tecidos vegetais 
esterilizados (folha, coroa dos frutos e raízes) e solo rizosférico associados com as plantas 
coletadas foram utilizados para o isolamento. As variedades de morango Albion, Camarosa e 
Camino Real foram selecionadas nestes dois locais. As amostras foram preparadas e diluídas, 
até 10-5, e usadas para inocular em triplicata os meios semi-sólidos JMV, NFB e LGI. Após a 
formação da película, foram reinoculadas e, após a quarta passagem, as culturas foram 
inoculadas em placas de meio sólido, para confirmação da pureza, tendo diferentes colônias 
sido reinoculadas em frascos contendo meio semi-sólido. Aqueles que foram capazes de 
formar película foram armazenados para posterior caracterização. Foram obtidos diversos 
isolados e nomeados de acordo com a variedade de morango, local de isolamento e fontes de 
amostra. A maioria dos isolados foi obtida das amostras de solo rizosférico coletadas, 
associadas à variedade Camino Real, nos dois locais de cultivo, e já estão sendo 
caracterizados morfológica e molecularmente. 
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