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A melancieira [Citrullus lanatus (Thumb) Matsum & Nakai] é de grande importância econômica 

para o Brasil, principalmente para as regiões Sudeste e Nordeste do país. O controle químico tem 

sido adotado como uma das medidas de manejo contra o ataque de nematoides para a cultura. 

Contudo, pouco se sabe sobre o espectro de atuação deste tipo de medida fitossanitária diante da 

biodiversidade dos nematoides das galhas relacionados. Sendo assim, torna-se necessária a 

realização de uma pesquisa visando identificar genótipos de melancieira resistentes a 

Meloidogyne enterolobii (sin. M. mayaguensis). Desta maneira, foi realizado um ensaio na 

Embrapa Semiárido, município de Petrolina – PE, com o objetivo de avaliar a reação de 20 

acessos coletados no estado do Rio Grande do Norte ao parasitismo de M. enterolobii. O 

experimento foi instalado em delineamento estatístico inteiramente casualizado, com 20 

tratamentos correspondentes aos acessos e 10 repetições. A unidade experimental correspondeu a 

um vaso de 3 litros, preenchido com substrato esterilizado contendo uma planta. Uma suspensão 

de 2.200 ovos do nematoide foi aplicada em cada unidade aos quatro dias após o transplante das 

mudas. As variáveis analisadas foram o índice de galhas (IG) e o índice de massas de ovos 

(IMO). IG variou de 0 a 5 para os respectivos número de galhas 0; 1 a 2; 3 a 10; 11 a 30; 31 ou 

mais galhas. O mesmo critério de IG foi utilizado para obtenção do IMO. Índices iguais ou 

superiores a três indicaram suscetibilidade de genótipo ao parasita radicular. A análise estatística 

dos dados foi realizada pela análise univariada de variância (ANAVA) utilizando o software 

SISVAR. O procedimento pós-ANAVA utilizado foi a análise descritiva dos índices IG e IMO 

por comparações com valores de referência. Com relação ao IG, todos os 20 acessos 

apresentaram nota cinco na escala de referência, indicando suscetibilidade. Reação semelhante 

foi observada para o IMO, onde todos os acessos foram avaliados com notas iguais ou superiores 

a três. Portanto, não foram verificados acessos resistentes ao parasitismo do fitonematoide pelos 

critérios avaliados. 
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