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RESUMO 

A cultura da alface vem passando por expressivas mudanças nos sistemas de plantio e 

de produção de mudas. Os sistemas mais utilizados, atualmente, são: canteiro, bandeja e 

semeadura direta. Com o objetivo de se avaliar o desenvolvimento de Meloidogyne javanica em 

diferentes sistemas de produção de mudas de alface (Lactuca sativa L.), desenvolveu-se um 

experimento na Fazenda Experimental do Glória, da Universidade Federal de Uberlândia-UFU, 

no período de Fevereiro a Maio de 2001. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 

casualizados em esquema fatorial 4x3x2, com 4 repetições, sendo os fatores: 4 cultivares (Lucy 

Brown, Aurélia, Vera e Elisa), 3 sistemas de produção de mudas (bandeja, canteiros e 

semeadura direta) e 2 áreas (maior e menor nível de infestação de Meloidogyne javanica). As 

cultivares Lucy Brown e Aurélia foram espaçadas de 30x30cm enquanto Vera e Elisa foram 

espaçadas de 25x25 cm. A parcela útil foi constituída por 6 plantas centrais. A colheita foi 

realizada aos 70 dias, para as cultivares Vera e Elisa, e aos 80 dias para Lucy Brown e Aurélia, 

avaliando-se as seguintes características: fator de reprodução de M. javanica, número de 

galhas e de massa de ovos. O sistema de produção de mudas em bandeja promoveu o maior 

desenvolvimento de Meloidogyne javanica. Todas as características nematológicas tiveram 

valores maiores em área com maior nível populacional. 

Palavras-chave: Lactuca sativa, cultivares, Meloidogyne javanica, sistemas de produção de 

mudas. 

ABSTRACT 

Development of Meloidogyne javanica on different seedling production systems of 

lettuce (Lactuca sativa L.).  

The lettuce culture comes passing by expressive changes on systems of planting and of 

seedling production. The more used systems, actually, are: tray, stonecutter and direct sowing.  



With the objective of evaluate the development of Meloidogyne javanica on different seedling 

production systems of lettuce (Lactuca sativa L.), an experiment was developed at the Gloria 

Experimental Farm, Federal University of Uberlândia, from February to May, 2001. The 

experimental design used was the randomized blocks in 4x3x2 factorial scheme, with 4 

replications, being the factors: 4 cultivars (Lucy Brown, Aurélia, Vera and Elisa), 3 seedling 

production systems (tray, stonecutter and direct sowing) and 2 areas (higher and lower 

infestation levels of nematodes). The cultivars Lucy Brown and Aurélia were spaced by 30x30 

cm and Vera and Elisa spaced by 25x25 cm. There were evaluated the 8 central plants of each 

plot.  The cultivars Vera and Elisa were harvested at the 70th day after sowing, and Lucy Brown 

and Aurélia at the 80th day. The following parameters were evaluated: M. javanica reproduction 

factor, number of galls and of egg masses per plant. The tray production system promoted the 

highest reproduction of M. javanica. All nematologic characteristics had bigger values in area 

with higher infestation level.  
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A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais consumida no Brasil, sendo 

classificada como um hospedeiro altamente suscetível a nematóides, principalmente os do 

gênero Meloidogyne. Cultivares de alface suscetíveis, quando infectadas por fitonematóides 

deste gênero, ficam atrofiadas, com reduzido sistema radicular e amarelecidas (LORDELLO,1984)  

As perdas causadas por fitonematóides são variáveis e dependentes da densidade 

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

outros patógenos e de condições fisiológicas da planta.  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de Meloidogyne 

javanica em diferentes sistemas de produção de mudas de alface e níveis populacionais deste 

fitonematóide. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental do Glória, do Instituto de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG, no período de Fevereiro a 

Maio de 2001. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, seguindo o 

esquema fatorial 4x3x2, com 4 repetições, sendo os fatores: 4 cultivares de alface (Lucy Brown, 

Aurélia, Vera e Elisa), 3 sistemas de plantio (bandeja, canteiros e semeadura direta) e 2 áreas 

(maior e menor nível de infestação de Meloidogyne javanica). Cada parcela apresentava 

1,8x1,0 m para as cultivares Lucy Brown e Aurélia, pelo fato de serem do grupo repolhuda 

(cabeça grande), espaçadas de 30x30cm e 1,5x1,0 m, para Vera e Elisa, espaçadas de 25x25 



cm. A parcela útil foi constituída por seis plantas centrais. A semeadura e o transplantio foram 

realizados, simultaneamente, nas duas áreas experimentais, realizando-se os mesmos tratos 

culturais. De acordo com o ciclo vegetativo de cada cultivar, aos 70 dias após o plantio, para as 

cultivares Vera e Elisa, e aos 80 dias para Lucy Brown e Aurélia, realizou-se a colheita e a 

avaliação das seguintes características: fator de reprodução de M. javanica, número de galhas 

e de massa de ovos por planta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os maiores fatores de reprodução de Meloidogyne javanica foram verificados na área 

com maior nível populacional inicial deste fitonematóide (Tabela 1). No sistema de produção de 

mudas em canteiros observou-se o maior fator de reprodução (Tabela 2).  

A cultivar Lucy Brown apresentou maior número de massa de ovos, no sistema de 

semeadura direta (Tabela 3). As maiores médias de massa de ovos, para todas as cultivares e 

sistemas de produção de mudas avaliados, foram detectadas na área com maior nível 

populacional inicial de Meloidogyne javanica, resultando num maior fator de reprodução (Tabela 

1).  

O maior número de galhas foi detectado na área com maior nível populacional de M. 

javanica. Na mesma área a cultivar Lucy Brown apresentou o maior número de galhas no 

sistema de semeadura direta.  SANTOS (1995) verificou que o índice de galhas foi maior no 

sistema radicular das plantas cultivadas na área cultivada, anteriormente, com o tomateiro, 

maior nível populacional inicial, seguido pelas plantas cultivadas nos solos submetidos ao 

alqueive e à fumigação. Concluiu-se que plantio de alface em áreas infestadas por Meloidogyne 

javanica promove o aumento deste fitopatógeno. O sistema de produção de mudas em bandeja 

promoveu o maior desenvolvimento de Meloidogyne javanica. 
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Tabela 1 - Desenvolvimento de Meloidogyne javanica nas raízes e características agronômicas de cultivares de alface 
submetidas a três sistemas de plantio de mudas em duas áreas, de maior e menor níveis populacionais de M. javanica. 
Uberlândia – MG, 2001. 

Nível populacional de M. javanica       Massas de ovos Fator de reprodução N
o
 de galhas 

Maior 43,86 a 1,52 a 639,60 a 
Menor   0,44    b 0,40   b   16,71    b       

 
Tabela 2 – Fator de Reprodução de Meloidogyne javanica em cultivares de alface submetidas a três sistemas de plantio de 
mudas. Uberlândia – MG, 2001.  

Área com maior nível populacional de M. javanica * 
Cultivar Bandeja Canteiro Semeadura direta Média 

Lucy Brown 2,30 5,16 1,47 2,69 a 

Aurélia 0,35 1,69 0,68 0,83 a 

Vera 0,90 1,40 0,32 0,82 a 

Elisa 0,77 6,21 1,84 2,31 a 

Média    0,96 B   3,11 A   0,98 B  

Área com menor nível populacional de M. javanica * * 

Lucy Brown 0,37 2,04 0,35 0,78 a 

Aurélia 0,36 1,54 0,02 0,52 a 

Vera 0,21 0,27 0,00 0,15 a 

Elisa 0,00 0,84 0,00 0,23 a 

Média   0,23 B   1,16 A    0,08 B  
Para análise estatística, os dados foram transformados em log  (x +1 ). As médias seguidas de letras distintas minúsculas na coluna e maiúsculas na linha diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.    *    CV =   77, 15 %              **  CV = 154, 22 % 

 
Tabela 3 – Número de massas de ovos de Meloidogyne javanica nas raízes, em cultivares de alface, submetidas a três 

sistemas de plantio de mudas. Uberlândia – MG, 2001.  

Área com maior nível populacional de M. javanica * 
Cultivar Bandeja Canteiro Semeadura direta Média 

Lucy Brown   24,91 a   B        245,76 a A        628,83 a    A  

Aurélia    9,13  a   B 55,79 a A    32,70    b AB  

Vera  9,82  a A 46,87 a A 22,52    b A  

Elisa              44,00  a A 67,02 a A 21,81    b A  

Área com menor nível populacional de M. javanica * * 
Lucy Brown 0,73 0,41 0,19 0,43 a 

Aurélia 0,00 0,86 0,57 0,43 a 
Vera 0,41 0,00 0,73 0,35 a 
Elisa 0,32 0,19 1,38 0,55 a 
Média    0,34 A    0,33 A     0,66 A  

Para análise estatística, os dados foram transformados em log  (x +1 ). As médias seguidas de letras distintas minúsculas na coluna e maiúsculas na linha diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.    *   CV =   23, 70 %             ** CV = 158, 36 % 

 
Tabela 5 – Número de galhas de Meloidogyne javanica  nas raízes em cultivares de alface submetidas a três sistemas de 
plantio de mudas. Uberlândia – MG, 2001.  

Área com maior nível populacional de M. javanica * 
Cultivar Bandeja Canteiro Semeadura direta                Média 

Lucy Brown   414,31 a   B   1734,91 a   A     2750,03 a     A  

Aurélia   357,34 a   B   1324,93 a   A       625,94       b AB  

Vera 231,24 a A   495,05    b   A    375,90        b A  

Elisa   501,01 a   B 1178,76  ab   A       829,15       b AB  

Área com menor nível populacional de M. javanica * * 
Lucy Brown 17,12 20,43 7,04 13,61 a 

Aurélia 24,11 63,82 35,38 37,98 a 

Vera 13,68 4,72 17,03 10,48 a 

Elisa 4,73 15,97 34,01 14,05 a 

Média 12,99 A 18,16 A 19,73 A  

Para análise estatística, os dados foram transformados em log (x + 1). As médias seguidas de letras distintas minúsculas na coluna e maiúsculas na linha diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.    *   CV =   7, 39 %        ** CV = 39, 04 % 


