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A murcha de fusário [causada por Fusarium oxysporum f. sp. lactucae (Folac) raça 1] é um dos 

mais importantes problemas fitossanitários da cultura da alface (Lactuca sativa L.). Essa 

enfermidade gera grandes perdas na produção dessa hortaliça em diferentes regiões do mundo. 

Os isolados de Folac têm sido agrupados em três raças (1, 2 e 3) de acordo com sua reação em 

cultivares diferenciadoras de alface que apresentam fatores de resistência do tipo raça-específico. 

No Brasil foram relatados, até o presente momento, isolados classificados dentro das raças 1 e 3. 

A raça 1 apresenta uma ampla distribuição geográfica e fontes de resistência genética estável e 

durável já foram identificadas e utilizadas em programas de melhoramento genético. No entanto, 

ainda não estão disponíveis informações sobre o controle genético da resistência específica para 

a raça 1. Até o presente momento, apenas o locus RRD2 (que confere resistência à raça 2 de 

Folac) foi geneticamente caracterizado. No presente trabalho, a herança da resistência a isolados 

de Folac raça 1 foi estudada empregando populações segregantes obtidas a partir de cruzamentos 

entre acessos de alface do segmento varietal do tipo crespa: CNPH-048 (resistente) e CNPH-049 

(suscetível). Inicialmente 30 plantas de cada um dos parentais contratantes, 30 plantas da geração 

F1, 100 plantas F2 e 732 plantas da geração F3 foram inoculadas por meio de ferimento (com 

tesoura) seguido de imersão das raízes em uma suspensão de esporos. A reação de cada planta 

foi avaliada por meio de uma escala de notas de 1 (=resistente) a 5 (=suscetível), 25 dias após a 

inoculação. O parental CNPH-048 e a geração F1 apresentaram 100% das plantas com resposta 

do tipo resistente. O parental CNPH-049 apresentou 100% de plantas mortas. De acordo, com 

distribuição da taxa da severidade da doença, observou-se um padrão de segregação na geração 

F2 com um bom ajuste à proporção 1:2:1 (resistente: intermediário: suscetível) de acordo com o 

teste do qui-quadrado (χ²). Esse padrão foi confirmado na análise de segregação da geração F3, 

indicando que a resistência a Folac raça 1 no acesso CNPH-048 é determinada por um locus 

dominante monogênico, com efeito de dosagem e com níveis elevados de penetrância. 

 

Palavras-chave: Lactuca sativa; patógeno; severidade; monogênico 

 

Apoio Financeiro: DPP/UnB 


