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RESUMO 

O objetivo deste experimento foi comparar os níveis de resistência à septoriose de 

cultivares de alface nas condições de Uberlândia MG. Foram avaliadas 9 cultivares (Vitória-

de-Santo-Antão, Uberlândia 10.000, Maioba, Elba, Aurélia, Black Seeded Simpson, Gram 

Rapids, Salad Bowl-Mimosa e Babá de Verão). O delineamento experimental utilizado foi o 

de blocos casualizados, com três repetições. A inoculação foi realizada 13 dias após o 

transplante das mudas para o canteiro. As avaliações foram feitas pelo nível de severidade 

aos 11, 13, 19 e 23 dias após a inoculação, utilizando-se uma escala de notas de 1 a 4 em 

função do grau de severidade visual das folhas, sendo 1: 1 a 25% da folha com sintoma, 

nota 2: 26 a 50%, nota 3: 51 a 75%, nota 4: 76 a 100%). A cultivar Maioba apresentou-se 

como a mais susceptível enquanto a cultivar Vitória-de-Santo-Antão com a mais tolerante. 

Palavras-chave: Lactuca sativa, Septoria lactucae. 

 

ABSTRACT 

Screening of septoria resistance in lettuce cultivars 

 

The objective of this work was to compare the level of resistance of lettuce cultivars to 

this pathogen under conditions of Uberlândia-MG. Nine cultivars (Vitória-de-Santo-Antão, 

Uberlândia 10.000, Maioba, Elba, Aurélia, Black Seeded Simpson, Gram Rapids, Salad 

Bowl-Mimosa e Babá de Verão)were evaluated. The design used was randomized block with 

three replications. The inoculation was done 13 days after transplanting the plants to the 



field. The evaluations were made using a 1 to 4 severity level scale at 11,13,19 and 23 days 

after inoculation. The severity levels were: 1(1 to 25%), 2 (26 to 50%), 3 (51 to 75%) and 4 

(76 to 100% of leafs with symptom). The cultivar Maioba was considered the most 

susceptible material under field condictions while vitória-de-Santo-Antão was identified as the 

most resistance in the test. 

Keywords: Lactuca sativa, Septoria lactucae. 

 

A septoriose causada pelo fungo Septoria Lactucae Passerini (fungo da classe 

Deuteromiceto, ordem Sphaeropsidales e família Sphaeropsidaceae) é uma das doenças 

mais importantes que afetam a cultura da alface, muito comum em regiões de clima ameno e 

em épocas chuvosa. Sua importância deve-se às lesões necróticas no limbo foliar que 

prejudicam o valor comercial do produto. Nos campos de produção de sementes, a doença 

causa seca nas folhas devido a coalescência de muitas manchas, resultando em danos na 

formação das sementes. O fungo ataca principalmente as folhas, mas pode afetar também a 

haste e os órgãos florais no campo de produção de sementes. Os sintomas nas folhas são 

manchas com contornos irregulares. O tecido afetado, inicialmente com aspecto 

desidratado, torna-se pardacento, com numerosos pontos de cor escura que são os corpos 

de frutificação do fungo. Esses corpos de frutificação são os picnídios, visíveis a olho nu. 

Quando em ambiente úmido, verifica-se na parte superior dos picnídios, uma massa de 

esporos (cirros) que só é liberada na presença de filme de água. Não havendo água, os 

conídios não germinam e dificilmente são disseminados pelo vento (Pavan & Kurozawa, 

1997).  

Não há cultivares consideradas resistentes a esta doença mas, em observações de 

campo pode-se verificar diferenças nos níveis de resistência.  

O melhoramento das variedades visando o aumento do nível de resistência é de grande 

importância para o controle desta doença, tendo em vista que o uso de materiais mais 

resistentes aumenta proporcionalmente a eficiência de outras medidas aplicadas de maneira 

integrada. Dispor de metodologia para distinguir diferenças nos níveis de resistência das 

variedades ou nos materiais segregantes é condição fundamental para o trabalho de 

melhoramento. 

O objetivo deste experimento foi comparar diferentes genótipos quanto a reação de 

resisitência  à septoriose em nove cultivares de alface nas condições de Uberlândia MG. 

 

 



MATERIAL E MÉTODOS 

Foram avaliadas 9 cultivares de alface (Vitória-de-Santo-Antão, Uberlândia 10.000, 

Maioba, Elba, Aurélia, Black Seeded Simpson, Gram Rapids, Salad Bowl-Mimosa e Babá de 

Verão). 

As mudas produzidas em bandejas de 200 células foram transplantadas aos 20 dias, 

quando apresentavam 4 a 6 folhas definitivas, para canteiros adubados com esterco de 

curral e superfosfato simples. Foram efetuadas três adubações com uréia (10g/ m2) aos 10, 

20 e 30 dias. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com três 

repetições. As parcelas foram constituídas pelas cultivares plantadas no espaçamento de 

0,30 x 0,25m, totalizando 6 plantas.  

A inoculação foi realizada treze dias após o transplante das mudas para o canteiro. O 

inóculo foi obtido a partir de folhas com sintomas da doença coletadas na Escola 

Agrotécnica Federal de Uberlândia MG, as quais foram trituradas com água em liquidificador 

e a suspensão pulverizada nas plantas.  

As avaliações foram feitas pelo nível de severidade aos 11, 13, 19 e 23 dias após a 

inoculação, utilizando-se uma escala de notas de 1 a 4 em função do grau de severidade 

visual das folhas, sendo 1: 1 a 25% da folha com sintoma, nota 2: 26 a 50%, nota 3: 51 a 

75%, nota 4: 76 a 100%). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na avaliação feita pelo nível de severidade foi possível distinguir as diferenças entre 

as cultivares na leitura efetuada no 23° dia após a inoculação, conforme pode ser 

visualizado na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1: Notas médias de severidade adquiridas pelas cultivares no vigésimo terceiro 

dia após a inoculação. 

           

Observações 

   

       Cultivares      11 dias(a.i)     13 dias(a.i) 19 dias(a.i) 23 dias(a.i)  

   Maioba 2,68 a(2)      2,81  2,98  3,24 a  

   Elba 2,64       2,73  2,92  2,93   b  

   Uberlândia 10.000 2,60       2,68  2,90  2,90   b  

   Grand Rapids 2,57       2,64  2,72  2,73   bc  

   Aurélia 2,52       2,58  2,70  2,68   bc  

   Simpson 2,48       2,55  2,68  2,67   bc  

   Mimosa 2,45       2,49  2,66  2,49     cd  

   Babá de Verão 2,44       2,47  2,57  2,27       

de 

 

   Vitória de Santo 

Antão 

2,40       2,43  2,55  2,05         

e     

 

Coeficiente de variação 21,109     22,315 17,898 10,234  

   (a.i)= após inoculação ;(2) Médias seguidas de mesma letra não diferem entre Si em nível 

de 5% segundo teste de Tukey. 

 

A análise de variância revelou diferenças significativas no 23° dia após a inoculação 

entre as cultivares (P<0,05). A cultivar Maioba, considerada como uma cultivar susceptível 

em condições de campo (Santos, 1996), foi avaliada também como a mais susceptível neste 

ensaio, enquanto a cultivar Vitória-de-Santo-Antão, que apresentou melhor resistência à 

septoriose nas condições de Manaus (Coutri, 1986) apresentou também nas condições de 

Uberlândia um maior nível de resistência, não diferindo significativamente da cultivar Babá 

de Verão. 
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