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Cultivada e apreciada em diversas regiões do planeta a melancia é uma olerícola de destacada 

importância econômica. No entanto, o cultivo da melancia é afetado por fatores que limitam a 

produção. Fatores tais como a ocorrência de doenças, que afetam diferentes estádios da cultura, 

reduzindo a produtividade e a qualidade dos frutos. Dentre os patógenos ocorrentes na melancia, 

estão aqueles conhecidos como fungos de solo, grupo ao qual pertence Rhizoctonia solani Kühn, 

agente causal da rizoctoniose. Em meio as poucas alternativas para controle desse fungo com 

ampla gama de hospedeiros, o uso de cultivares resistentes é o mais indicado. O presente trabalho 

teve como objetivo a identificação de acessos de melancia resistentes a rizoctoniose. Foram 

realizados dois ensaios para avaliação de 32 acessos de melancia do Banco Ativo de Germoplasma 

da Embrapa Semiárido. Os genótipos foram inoculados com os isolados CMM-1052 e CMM-1053 

de R. solani. Para inoculação utilizou-se grãos de arroz colonizados com o patógeno, depositados 

juntamente com a semente em bandejas de isopor. Foi utilizado delineamento inteiramente 

casualizado, com cinco repetições para cada acesso, sendo a unidade composta por uma planta. 

Após inoculadas as plantas foram mantidas em telado. A avaliação foi realizada 15 dias após o 

semeio, utilizando-se uma escala de notas variando de 0 a 4. Para cada acesso estimou-se a nota 

média e os acessos foram classificados como imune (média 0); altamente resistente (média de 0,1 

à 1,0); moderadamente resistente (média de 1,1 à 2,0); suscetível (média de 2,1 à 3,0) e altamente 

suscetível (média de 3,1 à 4,0). Agrupando assim as reações dos genótipos em cinco classes de 

severidade. No ensaio realizando inoculação com o isolado CMM-1052, 31 acessos foram 

classificados como altamente suscetíveis, apenas o acesso BGCIA 219 diferiu dos demais 

enquadrando-se como suscetível. Quando inoculados com CMM-1053, todos os acessos 

apresentaram-se altamente suscetíveis. A agressividade observada desses isolados com a presente 

metodologia requer a realização de novos testes, com adequação da metodologia de inoculação 

que permita identificar fontes de resistência.  
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