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RESUMO
O nematoide-das-galhas, patógeno oriundo do solo, tem se estabelecido em diversas
áreas produtoras de melancia no Brasil, podendo causar perdas expressivas de produção.
Uma forma sustentável e segura para possibilitar o cultivo em áreas infestadas por
nematoides é o desenvolvimento de cultivares resistentes. Este trabalho teve como
objetivo avaliar a reação a Meloidogyne enterolobii em genótipos de melancia, bem
como as características da parte aérea e do sistema radicular. O experimento foi
conduzido em casa de vegetação na Embrapa Semiárido, Petrolina-PE. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado e foram utilizados 14 genótipos do programa
de melhoramento de melancia da Embrapa Semiárido (01 Citrullus lanatus var. lanatus
- melancia de mesa; 04 linhagens provenientes de C. lanatus var. citroides - melancia
forrageira; 05 cruzamentos entre C. lanatus var. lanatus e C. lanatus var. citroides e 03
cruzamentos entre linhagens de C. lanatus var. citroides) e duas cultivares comerciais
(C.lanatus var. lanatus), 'Manchester’ e 'TopGun'. Doze dias após o semeio, foi
efetuado o transplantio para vasos contendo 500 mL de substrato comercial para
hortaliças. No dia seguinte, as plantas foram inoculadas com 1 mL da suspensão
contendo M. enterolobii, na proporção de 1000 ovos por planta. Sessenta dias após a
inoculação, foram determinadas as massas de matéria fresca da parte aérea e de matéria
seca de raízes; número de raízes; número de ovos e fator de reprodução (FR). Não
houve diferenças para massa de matéria fresca da parte aérea, número de ovos e FR.
Mas os genótipos ES 31225, ES31100, ES31296 e ES31294 apresentaram frequência de
plantas com menores FRs e, este último, também se diferenciou da maioria dos
genótipos, por apresentar sistema radicular mais ramificado. Portanto, em ES31294 é
possível associar a resistência ao M. enterolobii e sistema radicular mais ramificado.
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