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RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da idade de transplante (19, 22 e 27 dias após a 

semeadura) e do volume das células de bandeja (18,8, 27,3 e 54,3 cm3 ), comparado com a 

semeadura direta da alface em presença e ausência do inóculo de Meloidogyne javanica, a 

fim de verificar a existência de relação entre idade da planta e tolerância ao patógeno. Para 

isso foi realizado um experimento inteiramente casualizado, em esquema fatorial (3 x 3 x 2) 

+ 2, onde a unidade experimental foi  um vaso de polietileno com 5 dm3 de substrato. 

Verificou-se que o nematóide reduziu em 28,8% e 54,4%, respectivamente, o peso das 

plantas transplantadas e semeadas diretamente. Não houve aumento de tolerância da alface 

ao nematóide com o prolongamento do período de permanência das mudas nas bandejas. A 

bandeja com células menores não permitiram atraso no transplante 
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ABSTRACT 

Meloidogyne javanica pathogenicity as a function of tray cells size and seedling age of 

lettuce. 

The objective of this work was to evaluate the effect of age of transplanting (19, 22 and 27 

days after sowing) and  of the volume of tray cells (18.8, 27.3 and 54.3 dm3 ), as compared to 

lettuce direct sowing, in the presence or absence of M. javanica inoculum, in order to verify 

the relation between plant age and tolerance to the pathogen. A randomized experiment was 

carried out in a factorial scheme (3 x 3 x 2) + 2, where the experimental unity was a plastic 

pot of 5 dm3  volume. The nematode reduced in 28.8% and 54.4% the weight of transplanted 

and direct sowed plants, respectively. There was no increment in lettuce tolerance to the 
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nematode with the lenghtening of seedling permanence in trays. The tray with smallest cells 

did not provide any delay in transplanting. 

Keywords: Lactuca sativa, root-knot nematode, planting system, tolerance 

 

A alface, de acordo com Lordello (1988), é hospedeiro altamente suscetível a 

Meloidogyne javanica e M. incognita, cujas perdas são variáveis e dependentes da 

densidade populacional do nematóide, de condições ambientais e de condições fisiológicas 

da planta. 

Entre os fatores fisiológicos da planta é consensual que a fase de plântula é a mais 

sensível à interferência dos nematóides (Shane e Barker, 1986), sendo os danos 

dependentes da idade da planta por ocasião da inoculação (Wong e Mai, 1973). Portanto, 

pressupõe-se que o transplante de mudas maiores poderia contribuir para a redução das 

perdas. 

O transplante de mudas como método de controle de fitonematóides foi proposto e 

avaliado por Wong e Mai (1973) e Hanna et al. (1993). Enquanto resultados mostrando 

aumento de  até 284% na produção comercial com o transplante de mudas de alface 

produzidas em bamdejas, em relação à semeadura direta em solo naturalmente infestado 

por M. javanica foram relatados por Santos e Souza (1996). 

Bandejas multicelulares têm sido largamente empregadas para a produção de mudas 

de hortaliças, sendo que para as espécies com plântulas maiores ou quando se pretende 

prolongar o período de permanência das mudas no viveiro são recomendadas as bandejas 

com células maiores (Minami, 1995). 

O objetivo deste experimento foi avaliar os sistemas de semeadura direta e 

transplante de mudas com idades crescentes e produzidas em bandejas com tamanho 

crescente de células, com e sem inoculação de M. javanica, nas características da “cabeça” 

da alface. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em casa de vegetação em Maringá-PR, no período de 

setembro de 2000 a março de 2001. Adotou-se o delineamento experimental inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial (3 x 3 x 2) + 2, com oito repetições. Os tratamentos foram 

a combinação de três tipos de bandejas (288 x 4,7; 200 x 5,2 e 128 x 6,0, respectivamente, 

com volume de células de 18,8; 27,3 e 54,3 cm3), três idades de mudas (19, 22 e 27 dias 

após a semeadura), condição sem e com a inoculação de M. javanica e duas testemunhas 

representadas por plantas semeadas diretamente, inoculadas ou não. 
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A unidade experimental foi um vaso de polietileno de 5 dm3 contendo a mistura de 

solo, areia e composto orgânico na proporção de 5:3:2, previamente fumigada com brometo 

de metila. 

As sementes de alface, cv. Elisa, foram semeadas diretamente nos vasos e nas 

bandejas contendo substrato plantmax PXHT, as quais foram mantidas sob abrigo e 

flutuando em reservatório d’água. 

O inóculo fornecido pelo Instituto Agronômico do Paraná foi multiplicado em tomateiro 

e após extraído foi diluído em água e aplicado em orifícios abertos em torno das plantas, por 

ocasião da emergência das plântulas semeadas diretamente nos vasos e por ocasião do 

transplante, de modo a fornecer 150 mil ovos por vaso. 

A condução do experimento requereu irrigações diárias e a aplicação semanal de 0,5 

g de nitrogênio por planta.  

No início do pendoamento as plantas foram coletadas e determinado o peso de 

matéria fresca da “cabeça”. Em seguida as raízes foram retiradas para a determinação do 

número de ovos por grama de raiz. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A população do nematóide associada ao sistema radicular das plantas adultas variou 

de 255 a 325 ovos e juvenis por grama de raiz sem que houvesse efeito significativo dos 

tratamentos nas plantas inoculadas. Comparando-se as plantas inoculadas ou não houve 

efeito significativamente prejudicial do nematóide, com redução média de 28,8% no peso 

das plantas provenientes de mudas transplantadas e 54,4% nas plantas semeadas 

diretamente (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Desdobramento da interação dos fatores tipo de bandeja, idade de transplante das 
mudas dentro da condição sem e com inoculação de M. javanica, em relação ao peso das 
plantas de alface. Maringá, UEM, 2001. 
 

Idades de Transplante 
Sem Inoculação* Com Inoculaçãons Tipos de 

Bandeja 19 22 27 19 22 27 
288 403,4 a 376,6   b 332,0   b 309,9 253,1 258,1 
200 429,9 a 411,1 ab       406,4 a 299,9 307,1 294,9 
128 465,7 a      450,0 a        436,2 a 315,1 305,4 317,6 

CV = 14,2%       
*/ Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si a 5% de probabilidade 
pelo teste de Tukey. 
ns = não significativo. 
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Como não houve interação significativa da idade de mudas e tipos de bandeja no 

peso final das plantas inoculadas, então refuta-se a hipótese em que o prolongamento do 

período de permanência das mudas em bandejas com células maiores  resultaria no 

aumento da tolerância das plantas aos nematóides. Ou melhor, tais dados corroboram com 

as observações de Olthof (1983) em que o aumento da tolerância das plantas com a idade 

não é indefinidamente crescente. 

Na ausência do nematóide os três tipos de bandeja se mostraram aptos para a 

produção de mudas de alface, desde que não se prolongue o período de permanência das 

mudas de alface nas bandejas de 288 células a partir do momento em que o sistema 

radicular tenha envolvido o bloco de substrato, o que neste caso ocorreu aos 19 dias após a 

semeadura. Isto em função da limitação do volume de substrato disponível para o 

crescimento e nutrição das mudas. 

O envolvimento do bloco de substrato pelo sistema radicular das mudas, conferindo-

lhe estabilidade de forma, se deu aos 22 e 27 dias, respectivamente, para as mudas das 

bandejas de 200 e 288 células. Neste caso, ambos os volumes de substrato permitiram 

retardar o transplante até os 27 dias sem restrição ao crescimento das plantas de alface. 
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