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O meloeiro (Cucumis melo) é uma cucurbitácea, cujo o fruto é fonte de vitaminas e de outros 

nutrientes, como açúcar, fibras, cálcio, iodo e potássio. Uma das doenças que tem causado 

grandes perdas nessa cultura são os nematoides-das-galhas. O controle químico desse patógeno é 

pouco eficiente e o uso de cultivares resistentes é considerado a prática de controle mais eficaz e 

menos onerosa. Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar a reação de genótipos de meloeiro à 

Meloidogyne javanica. Foram avaliados 16 genótipos de meloeiro - A29; CNPH 061046; E24 x 

Benincasa; PI 420145; CNPH 111076; CNPH 88455; CNPH 061047; CNPH 94130; CNPH 

88437; CNPH 88454; CNPH 94230; CNPH 88293; CNPH 01963; CNPH 01962; PI 157082; PI 

482398, além de duas cultivares comerciais: Louis  e Fantasy. O experimento foi conduzido em 

casa de vegetação, no Setor de Olericultura e Ervas Aromático-Medicinais da UNESP-FCAV, 

entre Fevereiro e Maio de 2015. Os genótipos foram semeados em bandejas de poliestireno de 

128 células contendo substrato comercial e transplantadas após 20 dias. Também foi semeado e 

transplantado o tomateiro ‘Santa Clara Kada’, utilizado como padrão de suscetibilidade e para 

confirmar a patogenicidade do inóculo.  O delineamento empregado foi o inteiramente 

casualizado, com 7 repetições e uma planta por parcela. Utilizou-se vasos de 1L contendo uma 

mistura uniforme de solo, areia e esterco em proporção 3:1:1, respectivamente, previamente 

autoclavada. Após o transplantio, as plantas foram inoculadas com suspensão de 5 mL contendo 

cinco mil ovos e juvenis (população inicial – Pi) de M. javanica. Decorridos 60 dias após a 

inoculação, procedeu-se a extração dos nematoides das raízes dos tratamentos propostos. A 

contagem dos ovos foi realizada utilizando microscópio estereoscópio e câmara de Peters, 

obtendo-se o número de ovos e juvenis por planta, correspondendo a  população final (Pf) de 

nematoides.   O fator de reprodução (FR)  corresponde a  razão entre a população final e inicial 

de nematoides (FR = Pf/Pi). Conforme o FR obtido, determinou-se a reação do genótipo ao 

patógeno, sendo que quando FR ≤ 1,0 o hospedeiro é determinado como resistente e quando FR 

> 1,0 o hospedeiro é determinado como suscetível. A cultivar de tomate utilizada apresentou alto 

fator de reprodução, o que indica que o inóculo estava viável. Os genótipos CNPH 88455, CNPH 

88437, CNPH 88454, Louis, Fantasy, PI 482398, CNPH 111076, CNPH 88293 e A29 

apresentaram fator de reprodução menor que 1,0, portanto são considerados resistentes ao M. 

javanica. Os demais materiais apresentaram alta taxa de reprodução não sendo indicados para 

cultivo em áreas com histórico de presença de nematoides dessa espécie e tampouco para futuras 

prospecções em programas de melhoramento visando resistência a essa doença.  
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