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RESUMO 

A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa de maior consumo no Brasil,  assegurando  

uma expressiva importância econômica. Essa cultura é classificada como um hospedeiro 

suscetível a Rotylenchulus reniformis. O presente experimento foi conduzido em casa de 

vegetação da Universidade Federal de Uberlândia-ICIAG, entre janeiro a abril de 2002. O 

trabalho constituiu de 10 tratamentos, sendo nove cultivares comerciais de alface (Elisa, 

Vera, Lucy Brown, Karla, Verônica, Tainá, Mimosa Salad Browl e Rubra) e a cultivar de 

algodoeiro ITA-90, como padrão de suscetibilidade. Utilizou-se o delineamento inteiramente 

casualizado com cinco repetições. Aos 20 dias após a semeadura na bandeja foi efetuado o 

transplantio para vasos com capacidade de 1,5 L, contendo mistura areia + argila na 

proporção 2:1, previamente esterilizada com brometo de metila. Dois dias após o 

transplantio, os vasos foram inoculados com a suspensão de ovos de Rotylenchulus 

reniformis na concentração de 4000 ovos por vaso. Aos 35 dias após a inoculação, os 

números de ovos na raiz e de juvenis no solo foram determinados. As cultivares de alface 

Vera, Tainá, Mimosa Salad Browl e Lucy Brown comportaram-se como boas hospedeiras, e 

a cultivar de algodoeiro ITA-90 apresentou-se como má hospedeira de Rotylenchulus 

reniformis.  
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ABSTRACT 

 Reproduction of Rotylenchulus reniformis in lettuce cultivars. 

The lettuce (Lactuca sativa L.) is the most consumed vegetable  in Brazil, asserting  an 

expressive economic importance. This culture is classified as  susceptible host to 

Rotylenchulus reniformis. The present experiment was conducted in a  greenhouse  at the 

Uberlandia Federal University-ICIAG, between January to April 2002. The work consisted of 



10 treatments, being nine commercial  cultivars of lettuce (Elisa, Vera, Lucy Brown, Karla, 

Verônica, Tainá, Mimosa Salad Browl and Rubra) and one  cultivar of cotton ITA-90,  as 

susceptibility standard, in an entirely randomized design with five replicates . Seedlings were 

transplanted 20 days after sown to 1,5 L pots filled with sand + clay soil (2:1, v:v) previously 

treated with methyl bromide.       Two days after the transplant, 4000 Rotylenchulus 

reniformis eggs were added per pot.  The number of eggs/root system and juveniles/pot were 

determinated 35 days after the inoculation. The lettuce cultivars  Vera, Tainá, Mimosa Salad 

Browl and Lucy Brown  behaved as good hosts and the cotton  ITA-90 as a  bad host of 

Rotylenchulus reniformis. 
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A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais consumida no Brasil, devido a 

sua palatabilidade e propriedades nutricionais, o que assegura  a sua expressiva importância 

econômica. A cultura da alface  caracteriza-se pelo uso intensivo da mão-de-obra e de solo, 

plantio escalonado e sucessivo numa mesma área a partir do transplantio de mudas 

formadas em sementeiras.  

 A alface tem sido classificada como um hospedeiro suscetível a Rotylenchulus 

reniformis tendo sido constatada a sua ocorrência, bem como de outras espécies de 

fitonematóides, em vários estados brasileiros (HEALD & INSERRA, 1988; JATALA, 1991). 

As perdas causadas pelos fitonematóides são variáveis e dependem da densidade 

populacional, da suscetibilidade do hospedeiro, das condições ambientais, da interação com 

outros patógenos e das condições fisiológicas da planta. 

O presente trabalho objetivou avaliar a hospedabilidade de diferentes cultivares de 

alface a Rotylenchulus reniformis. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Conduziu-se o experimento  em casa de vegetação da Universidade Federal de 

Uberlândia-ICIAG, no período de janeiro a abril de 2002. O trabalho constituiu de 10 

tratamentos, testando nove cultivares (Elisa, Vera, Lucy Brown, Karla, Verõnica, Tainá, 

Mimosa Salad Browl e Rubra) e como padrão de suscetibilidade a cultivar de algodoeiro ITA-

90. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado com cinco repetições.  

 A semeadura foi feita em bandeja multicelular de 128 células, aos 20 dias após a 

semeadura ocorreu o transplantio para vasos com capacidade de 1,5 L contendo mistura 

areia + argila na proporção 2:1 , esterilizada com brometo de metila. Dois dias após o 



transplantio, os vasos foram inoculados com a suspensão de ovos de Rotylenchulus 

reniformis na concentração de 4000 por vaso. Aos 35 dias após a inoculação os números de 

ovos na raiz e de juvenis no solo foram avaliados e determinou-se o fator de reprodução. O 

fator de reprodução foi calculado pela razão entre população final e população inicial do 

nematóide.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Não houve diferença estatística entre as cultivares avaliadas para o fator de 

reprodução de Rotylenchulus reniformis (Tabela 1). As cultivares Vera, Tainá, Mimosa Salad 

Browl e Lucy Brown comportaram-se como boas hospedeiras, pois apresentaram fator de 

reprodução maior que 1,  enquanto as demais cultivares de alface e o algodoeiro ITA 90  

comportaram-se como maus hospedeiros pois o fator de reprodução foi menor que 1. 

 
   
 

Tabela 1. Fator de reprodução de Rotylenchulus reniformis em cultivares de alface e em 
algodoeiro cv. ITA90 em casa de vegetação. Uberlândia, 2002. 
 

CULTIVARES Fator de Reprodução      

Vera 1,65  A* 
Tainá 1,49  A 

Mimosa Salad Browl 1,39  A 
Lucy Brown 1,07  A 

Karla 0,65  A 
Elisa 0,36  A 

Verônica 0,34  A 
Rubra 0,43  A 

ITA 90 (algodoeiro) 0,05  A 
  * Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5% probabilidade.   
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