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No inverno, com baixas temperaturas e com molhamento foliar, o míldio da alface, causado pelo 

agente etiológico Bremia lactucae, ocorre em praticamente todas as regiões de cultivo desta 

hortaliça. Com isso, é grande o interesse no desenvolvimento de linhagens resistentes devido às 

perdas econômicas que a doença ocasiona aos olericultores. Objetivou-se com este estudo, 

avançar progênies F3 de alface crespa pelo método genealógico e avaliar a performance 

agronômica das linhagens obtidas em Mogi das Cruzes-SP. Visando à obtenção de informações 

que auxiliem conduzir o programa de melhoramento, realizou-se monitoramento anual para 

identificar as raças de Bremia lactucae no período de 2003 a 2013 que ocorreram nos principais 

municípios do Estado de São Paulo, identificando 12, até o momento. Diante dessas 

informações, realizaram-se, no Setor de Olericultura da UNESP-FCAV, os cruzamentos entre a 

linhagem JAB 4-13-7 (resistente) com as cultivares comerciais Argelis (resistente), Solaris, 

Vanda e Vera. Utilizando o método genealógico, foram cultivadas 69 progênies F3, oriundas da 

seleção dos indivíduos em F2, sendo que na geração F3 e F4 , a seleção foi praticada escolhendo-

se as melhores plantas dentro das melhores famílias. Nas gerações F5 e F6, enfatizou-se a seleção 

entre famílias. O experimento de desempenho agronômico das linhagens obtidas foi conduzido 

em área produtora do cinturão verde de São Paulo, localizada no município de Mogi das Cruzes-

SP, no inverno (agosto-setembro) de 2014, adotando o delineamento experimental em blocos ao 

acaso, com dez tratamentos (oito linhagens - JAB e duas cultivares – Vanda e Vera), quatro 

blocos, e cada parcela contendo vinte plantas. Avaliaram-se as seguintes características: volume 

da planta (VOL), número de folhas (NF), massa fresca da folha (MFF), massa fresca da planta 

(MFP) e comprimento do caule (CC). As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do 

programa GENES. A análise de variância de todas as características estudadas evidenciou efeitos 

significativos entre os tratamentos. Para a característica de VOL, as linhagens JAB08 (31715,25 

cm
3
/planta), JAB02 (31413,2 cm

3
/planta) e JAB04 (31034,75 cm

3
/planta), apresentaram o 

melhor desempenho, não diferindo estatisticamente entre si. Para a característica de NF, a JAB03 

(30,25) foi a que se destacou. Quanto a MFF, os maiores valores pertenceram às  JAB02 (401,75 

g planta
-1

) e JAB05 (396,50 g planta
-1

). Para a característica MFP, a  JAB02 (440,25 g planta
-1

) 

apresentou melhor desempenho. Quanto à característica de CC, entre as melhores linhagens para 

as características de VOL, MFF e MFP, a linhagem JAB02 (4,25cm) foi a que apresentou menor 

comprimento. Com base nos resultados obtidos, em termos de VOL, NF, MFF, MFP, e menor 

CC, verifica-se a possibilidade de utilizar a JAB02 como opção de linhagem para as condições 

de Mogi das Cruzes-SP. 

Palavras-chave: Lactuca sativa; melhoramento de plantas; seleção; resistência. 

 

Apoio Financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/FAPESP - Processo 

Nº 2012/09705-4 


