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5. CONCLUSÕES

x.
REAÇÃO DE La.c�uca. sp. AO Sclenotinia. minon Jagger
E HIBRIDAÇÃO Il�TERESPEC!FICA NO G�NERO La.ctuca.
Autora: Ingrid Bergman Inchausti de Barros
Orientador: Prof. Dr. Cyro Paulino da Costa

RESUMO
Scle�otinia. minon é um patôgeno do solo
causa a p:x:lridã.o & esclerotinia em alface.

Esta e

que

considera

da uma das doenças mais limitantes na produção desta hortali
ça por ser de difícil controle.
Neste trabalho, numa primeira etapa,

procu

rou-se identificar fontes de resistência e avaliar a

reaçao

de espécies selvagens de La.e�uea e cultivares de

Jativa

L.

ao S. mino4. Numa segunda etapa procurou-se fazer

hibrida-

ções interespecíficas e posterior obtenção de população

se

gregante para seleção, visando resistência ao S. minon.
O material utilizado nestas investigações cons
teu de 18 introduções de espécies tais como L. a.culea.ta,
quencina., L. dnegeana, L. vi40-0a., L. a.ugu-0tana., L.
L. a.l�a.ica, L. M!.4niola. e L. -0a.�iva (tipo selvagem)
de 22 cultivares de alface CL. -0a.tiva.).

L.

-0a.ligna.,
e cerca

A avaliação da

rea

çao de resistência foi feita através da inoculação artificial
das plantas com esclerócios de S. minon e expressa em porce�

tagem de área foliar atacada,de plantas mortas e índice
resistência.

de·

xi.

A introdução PI 271938

(L.

viJto.t,a.)

foi

mais resistente e mostrou-se a mais promissora fonte de
sistência ao S. minoJt.

Várias introduções das outras

cies e os cultivares Celtuce, Valmaine e Gallega

a

re

espé

apresenta

ram resistência de campo, do tipo tolerância ao patógeno, r�
lacionada a arquitetura foliar erecta.

Os cultivares de al

face dos grupos Great Lakes e Manteiga foram.altamente susce
tíveis ao S. minoJt.
Foram feitos cruzamentos entre L. Ja.tiva.
(L. -0a.tiva. x L. Je.JtJtio.ta.)
progenitor polinizador.

com

L. viJtoJa.,

e o

como

o

A compatibilidade dos cruza:rrentos foi

avaliada pelo número de sementes por capítulo e de

plantas

híbridas obtidas na cultura de embrião. Os cruzamentos aprese!!_
taram fortes barreiras interespecíficas como inviabilidade dos
embriões e esterilidade, devidas a interações

incompatíveis

de fatores de natureza gênica e polimorfismo cromossômico . O
grau de compatibilidade foi variável em função da

congruen

cia entre os genótipos parentais.
As sementes híbridas foram rudimentares,

com

embriões imaturos, porém plantas híbridas de La.etuea. spp com
L. viJto.t,a. foram recuperadas pela cultura 'in vitro 1
briões.

O estádio ideal dos embriões para serem

de

em

implantados

no meio de cultura é com oito dias após a polinização.
A esterilidade masculina dos híbridos foi de
terminada pela observação da morfologia das anteras e

a

do

lado feminino, pelo número de sementes obtidas através do re
trocruzamento unidirecional para L. Ja.tiva. ou L • .tJe.JtJtio.ta.. No

xii.
híbrido interespeéífico a esterilidade masculina foi

total

mas a feminina foi parcial, permitindo a obtenção de

semen

tes através do retrocruzamento com L. -0ativa ou L. -0e�4iola.
A tentativa de usar L. -0e44iola
ponte entre

como espécie

L. �ativa e L. vi40-0a não foi viável.

xiii.
Laetu�a sp REACTION TO Sc.le..notinia minon Jagger
AND INTERESPECIFIC HYBRIDIZATION lli THE La.etuc.a GENUS
Author: Ingrid Bergman Inchausti de Barros
Adviser: Prof. Dr. Cyro Paulino da Costa

SUMMARY
Sc.le..notinia. minon is a soil born pathogen which
cause the lettuce drop disease.

It is considered

one

most limiting and difficult disease to control.
paper

the
this

In

at first step the aim was to identify resistance source

and evaluate the reaction of wild Lactuca s.i;:-ecies and canrrercial
lettuce cultivars to S. minon.

At the second step,

the aim

was to make interspecific hybridization and further selection
of segregant population for disease resistance. The material
used in this research was 18 species introductions such

as,

L. a.c.ule..ata, L. que..nc.ina, L. dnage..ana, L. vino-0a, L. augu-0t�
na, L. -0ali g na, L. altaic.a, L. -0e..n�iola and L. -0ativa
typel and about 22 lettuce cultivars (L. -0ativa).

(wild
The

resistance reaction evaluation was made through the artificial
inoculation of plants with S. minon sclerodia

and expressed

by dead plant percentage, resistance index and
infected percentage.

foliar area

The PI 271938 introduction

was the most resistant and showed one the most

(L. vi�o-0aj

reliable and

x;i..V•

promissing resistance source in the Lactuca genus to S. m..{J'I.O/t.
Several introductions of other

species plus Celtuce, Valmai

ne and Gallega lettuce cultivars, showed field

resistance

with tolerance to the pathogen and related to the erect foliar
architecture.

The Great Lakes and the Butter-Head

lettuce

group cultivars were highly susceptible to S. mino�.

It was

made crossing between L. -0ativa and the Fl L. -0ativa

x

Jehhiola

with

L. viho-0a as a pollinator parent.

The

L.
cross

compatibility was analy?ed b y the seed number per :inflorescence
and number of·hybrid plant

culture.

obtained from embryo

The hybrids showed strong interspecific barriers
embryo inviability and sterility due

to

the

such

incompatible

interactions of genic and chromossomic polymorphism
The compatibility degree was variable
congruency among parental genotypes.

in

as

factors.

function

The bybrid

rudimentary with imature embryo but the hybrid

of

seeds were

plants

of

Laetuea spp with L. vi�oJa were rescued by 'in vitro' embryo
culture.

The ideal embryo stage to be inoculated

in

the
The

culture media is about 8 days after the pollination.
male sterility of hybrid was determined by anther

morphology

observation and the female s ide by the seed number

obtained

from the unilateral backcrossing to L. Jativa or L. Jehwla.
The interspecific hybrid male sterility is total
female one is partial because it allCMe::1 to set seeds

but

the

when the

Fl was backcrossed to either L. Jativa or L. Je��iola.

The

attempt to use L. -0ehhiola as a bridge specie among L. -0ati
va and

L. viho-0a was not helpfull.

1, INTRODUÇÃO
A produção de alface é uma atividade altamen
te especializada onde vários cultivas se sucedem de

maneira

No Estado de são Paulo a

alfaci

continua numa mesma área.

cultura tem grande expressao em Mogi das Cruzes por ser

uma

região que oferece condições muito propícias como o microcli
ma de altitude e os solos turfosos.

A falta de rotação

da

cultura de alface na mesma área tem aumentado os problemas fi
tossanitários.

Verificou-se nos últimos anos um aumento alar

mante das perdas na pré e pós-colheita, causadas pela doença
conhecida como a podridão de esclerotínia.
Esta doença é causada por fungos do solo,
gênero Sclenotinia, e há relatos de que ela também tem

do
sido

muito problemática em cultives de alface nos Estados Unidos,
na Nova Zelândia e em vários países da Europa.

Nestes

lo

cais, bem como em Mogi das Cruzes,a espécies fitopatogênica
predominante tem sido

Sclenotinia minon.

S. minon é um fungo polífago,

patogênico

a

mais de 200 hospedeiros e que produz esclerócios, estruturas
de resistência que permitem sua sobrevivência por vários anos,

e que se constituem em inóculo primário no solo.

2.

As recomendações para o controle de S.
quase sempre sao ec9nomicamente inviáveis na sua

mino�

aplicação,

como a inundaç.ão das áreas infestadas por quarenta dias ou a
como

rotação cultural contínua com outras espécies imunes,
o milho.

O controle químico também nao tem se mostrado
eficiente.

Como é um controle preventivo para proteger

a

cultura são necessárias várias aplicações localizadas na su
perfície do solo, junto à base das plantas, mas o hábito

de

crescimento da alface impede uma aplicação protetora adequa
da.

Por outro lado, a eficiência dos fungicidas 'per se'

parcial.

Eles reduzem a germinação dos esclerócios

e

é
o

crescimento micelial, mas não diminuem o potencial de inócu
lo existente.

Em adição a isto, há relatos de ocorrência de

formas resistentes do patógeno aos fungic idas mais frequente
mente utilizados como o benomyl.
Verifica-se desse modo a urgente
de se procurar formas alternativas de controle

necessidade
a

S. mino�.

Os trabalhos na área de controle biológico são ainda

muito

incipientes no controle de doenças causadas por fungos

do

solo, como S. minon.

de

A alternativa ideal seria o uso

resistência genética mas desconhece-se
alface

- resistentes a este patógeno.

cultivares.

de

A introgressão de g�
uma

nes para resistência à patógenos e pragas vem ganhando
destacada importância nos programas de melhoramento.

Atra

vés de hibridação interespecífica é possível transferir
sistência de espécies selvagens para as domesticadas.

re

3•
A alface cultivada,

possui

Laetuea -0ativa,

quatro espécies relacionadas: L. -0e44iola, L. altaiea, L. -0a
,U_gnae L. vi40-0a.

Seu cruzamento com elas é possível

embo

ra apresentando diferentes graus de dificuldade devido a bar
reiras interespecíficas.
gens

O potencial destas espécies selva-

relacionadas à alface tem sido muito pouco

do no seu melhoramento.

explora-

Existen referências de resultados pr�

missares com a identificação e transferência de genes

de re

sistência a pragas e patógenos, específica de espécies selva
gens de Laetuea para a espécie domesticada.
Quanto à reação de espécies de Laetuea

ao S.

mino4, o trabalho de ABAWI et alii (1980) evidenciou que al
gumas introduções de L. vi40-0a parecem apresentar resistência
ou tolerância à podridão de esclerotinia.

Neste sentido, ten

do em vista levantar subsídios para futuros programas de me
lhoramento de alface visando obter cultivares resistentes

a

S. mino4, este trabalho objetiva, numa primeira etapa, iden
tificar fontes de resistência e avaliar a reaçao de

espécies

selvagens de Laetuea e cultivares de L. -0ativa a isolados lo
cais de S. mino�.

Numa segunda etapa o trabalho visa

obter

híbridos interespecíficos entre cultivares de L. bativa e in
traduções de espécies selvagens que apresentem resistência a
S. mino4, bem como identificar os procedimentos que v iabili
zem superar possíveis barreiras interespecíficas.

4.
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REVISAO DE LITERATURA
2, l,

AGENTES CAUSAIS DA PODRIDAO

EM

DE

ESCLEROTINIA

ALFACE

A p:xiridão de esclerotinia em alface pode ser �
sada pelos fungos Sc.le.Jta�ini.a .õc.le.1tatia1tum (Libt de Bary

ou

Sc.le.JtaL.[ni.a minaJt Jagger (HA.WTHORNE, 1974; PURDY, 1979L Es
tes fungos são cosmopolitas e, devido à sua ampla

distribui

çao e grande importância econômica, desde 1837, quando

foi

descrito o agente causal da podridão de esclerotínia pela

pri

meira vez, inúmeros estudos tem sido realizados sobre os pa
tógenos e a doença.

No entanto, os res-ul tados destes numero

sos estudos até há pouco tempo eram discordantes entre

si e

isto devido ao fato das espécies terem sido confundidas como
sendo uma só: Sele.Jtot-i_Jtia .õ ele.Jto:tioJtum CPURDY, 19-79L
Com os trabalhos de PURDY (1979), ABAWI
GAN {.1979 L e a excelente revisão organizada por

&

WILLETTS

WONG (19 80) ficou completamente elucidado o fato de

GRO
&

que sao

S • .õele.1to�i.01tum e S. minall. os agentes causais da podridão de
esclerotínia em alface.
Uma forma prática que possibilita a identifi-

5.
caçao destas espécies é a observação das características ge
rais dos esclerócios, que são suas estruturas de resistência,
em meio de cultura BDA, distribuído em placas de Petri com 9
cm de diâmetro.

S . .õele�oxio�um apresenta esclerócios

gra�

des, com 2 a 6 mm de diâmetro, redondos a semi-esféricos
na placa de Petri os esclerócios formam-se próximos à
da placa, formando um anel com 20 a 60 esclerócios.
no�

e

borda
m �

S.

tem esclerócios pequenos,com 0,3 a 2 mm de diâmetro, g�

ralmente redondos, às vezes unidos assemelhando-se a um

es

trema, o padrão de distribuição na placa é irregular, cobrin
do toda a superfície do meio de cultura e chegando a
de 1.000 a 3.000 esclerócios (_WILLETTS

&

formar

WONG, 19801.

A gama de espécies hospedeiras destes

fungos

é muito grande e as mais suscetíveis encontram-se nas

fami

lias Cruciferae, Compositae, Solanaceae, Umbelliferae,

Che

nopodiaceae e Leguminosae, mas em condições especiais

favo

ráveis ao fungo, um número muito maior. de famílias podem ser
infectadas. PARTYKA

&

MAI (_19.62). citaram como possíveis hos

pedeiros de S • .õele�oL[o�um

172 espécies de 118 gêneros

37 famílias, afirmando que, com pequena diferença, o
se dá com S. mino�.

Por outro lado, Adams Cl9_78L,

nicação pessoal a PURDY (19791, afirmou que

em

mesmo

em comu

S . .õele�oxio�um

e S. mino� possuem hospedeiros em 361 espécies pertencentes a
225 gêneros compreendidos em 64 famílias de plantas.
As plantas hospedeiras, de um modo geral, po
dem ser atacadas em qualquer estádio de desenvolvimento e sob

6.

condições de umidade relàtiva alta (85 a 100%) e

temperat�

ra baixa (10 a 25°c) com um ótimo em 18°c, o fungo cresce ra
pidamente invadindo os tecidos do hospedeiro, no qual uma p�
dridão aquosa se desenvolve e um micélio branco cotonoso cres
ce sobre os tecidos infectados.

Após alguns dias de

cresci

mente micelial, estruturas pequenas e compactas desenvolvem
se tanto na superfície do hospedeiro quanto em cavidades, no
seu interior.
se formam.

Estas estruturas são os novos esclerócios que

Com o avançar da doença um grande número de

es

clerócios acumulam-se no hospedeiro, que ao decompor-se per
mite que estes fiquem no solo, onde podem permanecer

dormen

tes por períodos tão longos como oito anos ou mais, ou

podem

germinar após curto período de dormência (PURDY, 1979;

WIL

LETTS

&

WONG, 1980; IMOLEHTN, GROGAN

&

DUNIWAY, 19-801.

Diferentes tipos de germinação podem

o correr

entre os esclerócios de S. mina� e S. �ele�a�io�um.

Segundo

WILLETTS

&

WONG (1980.L a germinação pode ser carpogênica, hi

fal ou eruptiva.

t importante o conhecimento do comportamen

to das duas espécies quanto à germinação de seus esclerócios,

-

pois esta condiciona a forma como as plantas hospedeiras vao
sofrer a ação do inóculo (ABAWT

&

GROGAN, 19:79L.

A germinação hifal dos esclerócios ocorre com
o desenvolvimento de uma hifa individual, que emerge através
do envoltório do esclerócio.

Esta hifa parasita primeirame�

te matéria orgânica em decomposição, pois necessita

de

uma

fonte de nutrientes para continuar seu desenvolvimento,

for

7.
mando um micélio que cresce em direção ao hospedeiro, infec
tando-o (WILLETTS

&

WONG, 1980).

Na germinação carpogênica o esclerócio germi
na produzindo apotécios, onde são originados os
que sao os esporos sexuais do fungo.

ascósporos,

Os ascósporos são pro

duzidos em grande quantidade e quanto maduros sao

liberados

violentamente no ar e disseminados pelo vento sobre hospedei
Estes ascósporos, sob condições

ros sucetíveis.

ambientais

favoráveis, germinam, emitindo uma hifa infectiva e um
ciclo de infecção se estabelece (WILLETTS

&

novo

WONG, 19_801..

Para o desenvolvimento do apotécio e a germi
naçao dos ascósporos são necessárias condições especiais co
mo longos períodos de umidade alta, temperaturas entre

1soc e água livre na superficie do hospedeiro.

10 a

A germinação

carpogênica ocorre com maior freqüência em S. �elenotionum e
são os ascósporos o principal inóculo desta espécie
HIN, GROGAN

&

(IMOLE

DUNIWAY, 1980_; HAWTHORNE, 1973}.
A germinação eruptiva dos esclerócios

e

u ma

particularidade da espécie S. m..i.non, pois os esclerócios gr8:!!_
des de S. �ele.not..i.onum não germinam desta mane.ira.

Neste ti

po de germinação ocorre o rompimento do envoltório do escle
rócio e uma massa micelial cresce vigorosamente (Le TORNEAU,
1979).

ADAMS

&

TATE (1976) observaram este micélio proveni

ente da germinação eruptiva, infectando plântulas de

alface

diretamente, sem necessidade de primeiro colonizar matériaor
gânica em decomposição.

8.

HAWTHORNE {1974) e WONG (1978) relatam

que a

-

infecção micelial direta, causada por S. minon, é de fundamen
tal importância epidemiol ógica para algumas culturas corno
alface, onde foram realizados estudos comprovando que

a

este

é o tipo de germinação preferencial em S. minoh, �as os

es

clerócios pequenos também podem germinar dos outros dois mo
dos, conforme as condições ambientais.
A alface é suscetível tanto a

S. helenotioJWm

quanto a S. minon, mas à p:xlridão ée esclerot:Í:nia em alface, em
muitos locais, é causada quase que exclusivamente por S. m�
noh, mesmo que S. helehotlonum esteja presente no mesmo
cal {WILLETTS

&

WONG,1980).O intervalo de temperatura

para o crescimento de S. minoh e S. helenotionum é

lo

ótimo

semelhan

te, variando entre 10 a 25°c, mas a germinação carpogênica d:
S. helenotionum é favorecida pelo limite inferior de ternper�
tura, isto é, 10 a 1soc.

diferença

Isto leva a crer que a

em relação às flutuações de temperatura é a razão porque

alface

minon usualmente predomina nos campos de produção de
{HAWTHORNE, 1974; IMOLEHIN, GROGAN
PATTERSON

&

&

S.

DUNIWAY, 19801_.

GROGAN [1984 )_ afirmaram

que a po

dridão de esclerot!nia causada por S. minon ocorre consistente
mente nos campos infestados, a cada novo cultivo de
em contraste, S. helenotionam é esporádico e sua

ocorrência

está associada com prolongados períodos de umidade
tal.

alface,
arnbien-

Os pesquisadores citam ainda que no Vale de S�o

Joa-

quim nos Estados Unidos, S. minon ocorre nas culturas de ou-

9.

tono, mas ambas as espécies podem ocorrer durante o

inverno

e a primavera.
PATTERSON

&

GROGAN {1984) relembram ainda que

a germinação eruptiva dos esclerócios de S. mino� ocorre até
em solos relativamente bem secos, enquanto a germinação car
pogênica,com a posterior formação de apotécios,em S. beie�o
tio�um ocorre somente quando a umidade do solo é mantida pró
xima à saturação por duas ou mais semanas.

Além disso, água

livre sobre as folhas de alface, por 48 horas ou mais, é re
querido para que ocorra a infecção pelos ascósporos e se es
tabeleça a progressão da doença.
Com estas informações verifica-se que,

sob o

aspecto epidemiológico, S. mino� tem um papel de maior desta
que na ocorrência da podridão de esclerotín:i.a nos cultivos
alface {ABAWI

&

de

GROGAN, 19_79-L.
As medidas- de controle recomendadas

combate à podridão de esclerotínia nao sao

~

para

o

eficientes. As prin-

cipais sao:
al_ inundação - promove a completa destruição. dos
esclerócios se o terreno infestado permanecer inundado
períodos longos como 20 a 45 dias.

por

Este médoto dificilmente

é aplicado porque, na maioria das situações, tem se mostrado
técnica e economicamente inviável (CHAVES, 1961).
b l rotação cultural - visa �eduzir ó potencial
de inóculo no solo, mas é ineficiente devido ao longo
do que os esclerócios sobrevivem no solo.

perío

Além disso, é di-

10.
fícil a escolha das espéci es e planejamento da rotação devi
do ao grande número de espéci es hospedeiras entre as

cultu

ras olerícolas ou nao.
c) aplicação de fungicidas - tem controlado pareia�
te o patógeno, inibindo a genninação dos esclerócios e o subsequente de
senvolvimento micelial (HAWI'HORNE

&

JARVIs, 1973).

No entanto ,

nao

reduz o potencial de inóculo no solo, exi ge um grande número
de aplica ções durante os cultives e já existem relatos
ocorrência de formas resistentes do patógeno aos
recomendados, como certos i solados de S. mino�
ao Benomyl (WILLETTS

&

da

fung icidas
resistentes

WONG, 1 9801.

O método de controle ideal seria através

do

uso de cultivares de alface resistentes à podridão de esc le
roti nia.

2,2, RESISTÊNCIA A PODRIDAO DE·
EM ALFACE

ESCLEROTINIA

A primeira iniciativa para identificar fontes
de resistência a Sc.te.�o:tin,i,a. spp.em alface foi realizada por
NEwrON

&

SEQUEIRA (19721.

Os autores avaliaram 178 introdu

ções de alfaces cu ltivadas e selvagens e concluíram que

21

destas populações mostraram algum grau de resistência

a

S•

.t,e,le.�o:tio�u.m.

campo

Embora afi rmando que a resistência de

identificada nestas linhas, parecia estar condicionada ao há
bito de crescimento das plantas, suas conclusões não

foram

11.

muito consistentes e o trabalho nao é claro quanto ao

mate

rial e a metodologia usada, deixando muitas dúvidas.
Em 1974, HAWTHORNE, com o objetivo de

deter

minar a importância do crescimento e do hábito de crescimen
to da alface na epidemiologia da podridão causada por S. rni
no1t, desenvolveu urna série de ensaios.

Primeiramente HAWTHOR

NE observou que a alface precisa atingir um certo estádio de
desenvolvimento a partir do qual a infecção ocorre mais pro
nunciadarnente.

Verificou que, em seis dos sete cultives

de

alface realizados para observar o pico de infecção, este ocor
reu cerca de duas a três semanas após a fase logarítmica

do

crescimento.
Este estádio, nas variedades usadas no

Bra

sil, alfaces do grupo manteiga, corresponde ao final da for
mação das cabeças e a senescência das primeiras

folhas

que

vão ficando cada vez mais em contato permanente com o solo.
Continuando sua pesquisa, HAWTHORNE (1974)

usou

três variedades de alface bem características quanto ao hábi
to de crescimento: 'Buttercrunch', com folhas soltas, 'Great
Lakes' que forma cabeças compactas e 'Cos',
tas.

com folhas ere

As três mostraram-se suscetíveis quando inoculadas com

urna suspensao rnicelial de S. minoJt aplicada na: axila
folhas.

das

Mas no campo, quando inoculadas com esclerócios

S. rninoJt, a infecção pelo patógeno foi sensivelmente
em 'Cos', com hábito de crescimento ereto.

de

menor

Esta cultivar do

tipo romana apresentou o que se chama de resistência de

carn

12.

po, isto é, a arquitetura das plantas de 'Cos' permite um ti
po de escape ao ataque severo de S. mino�, mas não impede

a

incidência da doença, pois o cultivar é geneticamente susce
tível ao patógeno.

HAWTHORNE (1974) concluiu que a severid�

de da doença sobre alfaces do tipo romana é condicionada pe
la densidade do inóculo no solo e pelas condições climáticas
favoráveis ao patógeno.
Buttercrunch e Great Lakes, por terem a disp�
siçao

das folhas mais aberta, quando no máximo desenvolvim�

to vegetativo, próximo à época de colheita, as folhas de uma
planta ficam em contato direto com as das plantas

vizinhas.

HAWTHORNE (1974) observou que isto também determina o grau de
severidade do ataque de S. mino� sofrido por estas

plantas.

Elas, além do inóculo primário no solo, sofreram uma inocula
ção secundária pelo ccntato foliar das plantas sadias com as infecta
das.
Uma tentativa mais recente para encontrar fon
tes de resistência genética a S. mino� em alface foi realiza
da por ABAWI et alii (1980) que estudaram 49 cultivares

co

merciais de alface e 43 introduções, correspondentes a 11 es
pécies do gênero Laetuea.

Avaliaram a reaçao

deste

germo

plasma de Laetuea através de inoculações artificiais com

S.

mino�, em casa de vegetação, e verificaram que todas os culti
vares comerciais de alface mostraram-se suscetíveis.

Entre

as espécies selvagens intr9duzidas destacaram-se pelo

nível

de resistência Laetuea dentada, L. pe�eni-0 e a introdução
L. Je��iola PI 271938.

Os autores comentam

ainda

de

que esta

13.
introdução difere das demais populações de L. be.nnio�a tes
tadas, todas suscetíveis, e se assemelha à forma bienal

L. vinoba.

de

Um dado interessante deste trabalho é que várias

introduções de L. vinoba

mostraram um bom nível de resistên

eia, expresso por uma baixa porcentagem de plantas

mortas.

ABAWI et a1ii (1980) observaram que L. dentada e L.

pe.ne.n,ü

nao se cruzam com L. bativa

e que se faz necessário verifi

car a correta identificação Botânica do PI271938.

Por

outro

lado, concluíram que L. vino ba parece ser promissora como uma
fonte de resistência à podridão

d e esclerotinia.

2,3, litBRfDAÇÃO fNTERESPECfFICA EM ALFACE
Analisando-se os relatos anteriormente
dos, fica a constatação de que provavelmente não há

cita

varieda

des cultivadas de alface com resistência a S. minon.
A base genética do.s atuais cultivares de alfa
ce é bastante estreita, pois a grande maioria deles
com os mesmos parentais em sua genealogia.

conta

:Is possível exem

plificar este fato através das afirmações de WHITAKER (19741

-

e RYDER Cl9791 mostrando que cultivares como Calmar, GreatLa

kes 659, Merit, Empire, Empress, Minetto, etc, foram origin�
dos de seleções e cruzamentos de linhagens do cultivar Great
Lakes e são, inclusive, chamadas alfaces do grupo Great
kes ou americanas

Por sua vez, Great Lakes foi obtido,

La
em

14.
1941, de li�hagens do cultivar New York.

No Brasil,

culti

va-se principalmente alfaces do grupo Manteiga, como as
série Brasil, Áurea, Vivi, Regina, Piracicaba 65 e
conforme revisão de ZATARIN (1985).
sao

outros,

Verifica-se que

todas originárias de cruzamentos envolvendo o

da
elas

cultivar

White Boston.
Neste sentido, os cruzamentos
1

interespecífi-

cos sao altamente desejáveis, na medida que podem aumentar a
variabilidade genética disponível nas plantas cultivadas,peE
mitindo uma seleção efetiva entre os novos grupos varietais.
Comentando a respeito de cruzamentos interes
pecíficos envolvendo cultivares, MAXON SMITH (19_84}_

afirmou

que há um paradóxo entre as espécies mais distantemente rela
cionadas, e consequentemente de mais difícil hibridização, por
que é justamente entre elas que poderão surgir reca:nbinantes
tencialmente mais valiosos para o melhoramento da
cultivada.

Naquelas espécies onde o intercruzamento

po-

espécie
ocorre

facilmente na natureza,fica pressuposto que têm muito do seu
"pool" gênico em comum, enquanto que entre as mais isoladas,.
houve

menos

oportunidades de trocas de genes e

qüentemente tiveram chances de evoluírem através de

conselinhas

divergentes.
A alface cultivada, La.e.tu.e.a. lia.:ti;va. L.,

ocupa

uma posição isolada dentro do gênero Utc.:tu.c.a., juntamente com
as espécies L. .6Vtl7..-<-ola. t L. .6a.li g n.a. e L. vi1Lo1.:,a., todas
2n = 2x = 18 cromossomos pertencem ao grupo Serriola

com
('.l'HOMP

15.
SON, 1943; LINDQVIST, 1960a,b; RYDER
acordo com Ferakova (1977)

1

&

WHITAKER, 1976).

De

citado por EENINK et alii {1982a)

as espécies acima pertencem a primeira subseção La.ctuca.,

a

qual também contém as espécies L. a.lta.ica. e L. livida..
Tendo em vista os objetivos do presente traba
lho e tomando por base o relato de ABAWI et alii (1980) sobre
a reação de um germoplasma de La.ctuca. ao S. minon,

onde

as

oito introduções de L . .6a.lig n.a. '.analisadas mostraram-se susce
tíveis, esta revisão sobre hibridação interespecífica

espe

aos cruzamentos envolvendo

L.

Dentro do grupo Serriola a relação entre

L•

cificará somente em relação

.6a.tiva. e L • .6enniola. é muito mais próxima do que

a

relação
.6a.tiva.

destas duas com L. vino.6a. e tem sido sugerido que L •

originou-se de L. -0enniola. {WHITAKER, 1974; LINDQVIST, 1960b).
Os cruzamentos entre L • .6a.tiva. e L . .6e�niola. produzem híbriobtidos

dos F 1 férteis e os híbridos entre estas espécies
por WHITAKER

&

JAGGER (1939) e THOMPSON,

WHITAKER

&

KOSAR

( 194 1) mostraram-se plantas vigorosas, onde predominaram
características de L. .6U1-niola..

1

as

LINDQVIST (1960al. obteve su

FERAKOVA, V. The genus La.etuea. L. in Europe.
Komenskeho, Bratislava, 1 977. 122p.

Univerzita

16.
cesso em todos os cruzamentos recíprocos que fez entre 12 va
riedades cultivada e 4 formas primitivas de L. bativa
introduções de L. be.nniala.

e

5

Observou que não houve um notá

vel efeito de heterose, mas que, em algumas combinações,

o

híbrido excedeu o melhor dos pais em alguns caracteres.
Sob o aspecto citogenético WHITAKER

&

JAGGER

(1939) relataram que os 9 cromossomos de L. be.nniaf..a

eram

morfologicamente bastante semelhantes aos de L. -0ativa.fln fun
ção das semelhanças

entre

os

dois

genomas,

obtiveram híbri

dos F1 interespecíficos, os quais apresentaram meiose com p�
reamento regular. A porcentagem de pólen viável foi aproxi
madamente a mesma dos parentais: 90 a 95% para L. -0ativa
80 a 90% para L. be.nniala.

LINDQVIST (1960a)_ em seus

e

estu

dos observou que, de modo geral, a meiose destes híbridos era
regular, apresentando menos irregularidades do que

a

meio

se das linhas puras ou híbridos dentro de L. -0ativa ou de L.
-0e.nniaf..a..

No entanto, muitos híbridos apresentaram esterili

dade parcial do pólen.

Resultados diferentes quanto à ferti

lidade do pólen foram obtidos entre as diferentes

linhas de

L. -0e.nniala. cruzadas com os cultivares de L. l.5a.tiva. , mas pr�
ticamente todos os híbridos F1 entre L. be.nniaf..a. e as formas
primitivas de L. ba.tiva. foram parcialmente estéreis. Em ou
tro trabalho, estudando as geraç oes segregantes de
tos entre L. ba.t.lva. e L. b e.nniala,

cruzamen

LINDQV IST (19 60bl obser

vou a ocorrência de plantas completamente estéreis.
ocorreu o abortamento do pólen não ficou bem esclarecido,

Como
mas

17.
investigações mostraram que a meiose era caracterizada

por

um alto grau de assíndese e quase todos os cromossomos apre
sentaram-se como univalentes na metáfase I.

Esta macho-este

rilidade apresentou efeito pleiotrópico sobre a forma das fo
lhas.

As plantas macho-estéreis tinham folhas curtas

e es

treitas, o que tornava possível sua identificação antes
florescimento.

do

Quanto à fertilidade feminina LINDQVIST (1960a}

observou que foi boa, algumas vezes foi melhor do que a
servada nas linhas parentais.

ob

A formação de sementes não foi

fortemente correlacionada com a fertilidade do pólen, alguns
híbridos parcialmente macho-estéreis tiveram uma reduzida pro
dução de sementes, enquanto em outros, houve uma muito

boa

produção.
Com relação às comparaçoes que os autores aci
ma fizeram quanto ao comportamento meiótico dos pais,
citar o trabalho de HAQUE

&

cabe

GODWARD (1984) que observaram

ocorrência normal de 9 bivalentes na meiose de L. -0ativa e
L. -0e��iola, com

a
de

raro aparecimento de 2 univalentes e 8 bi

valentes e pontes ocasionais na anáfase I.
a meiose regular, foi alta a fertilidade

De acordo

com

do pólen: 93 a 98%

para L. -0ativa e 94 a 97% para L .t,vvu._ola. WHITAKER

&

JAGGER

(1939) afirmaram que em L . .t,ativa podem ocorrer ocasionais ir
regularidades quando as plantas ficam sujeitas
ras muito altas durante a meiose.

a

temperatu

18.
2.3.2� L. -0ativa x L. vinoba
WHITAKER

&

THOMPSON (1941) e THOMPSON et alii

(1941) em vários cruzamentos reciprocas entre

L.

bativa

L. vinoba só obtiveram algum sucesso quando L. bativa
usada como planta mãe, entretanto, LINDQVIST (1960a}
sucesso em ambas as direções, mas os hibridos foram

e

foi
teve

obtidos

mais facilmente quando L. bativa foi o progenitor materno.
THOMPSON et alii {1941) cruzaram L. ;.,ativa cv
Imperial D com L. vinoba e o btiveram um hibrido com caracte
rísticas intermediárias às dos pais.

O hábito de florescirren

to anual foi dominante, herdado de Imperial D e todos os hí
bridos foram estéreis.
Em várias tentativas de cruzamentos entre va
riedades cultivadas de L. ;.,ativa e introduções de

}.,a

L.

LINDQVIST (1960a) não obteve nenhum híbrido viável.

vino
Em

alguns casos as sementes F não germinaram e em outros,
os
1
híbridos morreram no estádio de plântulas. Diferenças na vi�
bilidade foram observadas entre as combinações parentais en
volvendo os cultivares ou populações selvagens de
e as linhas de L. vi..no;.,a.

o

L. ;.,ativa

cruzamento L. bativa cv.

ner x L. vi..noba K; comparado aos outros, mostrou um

Berli
certo

grau de viabilidade, isto é, as plantas F1 eram vigorosas e
sobreviveram por um considerável tempo mas morreram antes do
florescimento.

Porém, quando usou as formas primitivas de L.

-0a.:ti..va nos cruzamentos, LINDQVIST Cl960a1 obteve melhores re

19.
sultados, mesmo assim plantas de algumas combinações

embó,...

ra tendo um desenvolvimento vegetativo normal, com a elonga
çao da haste floral

pararam o crescimento, desenvolvendo urna

cor avermelhada e morreram em pouco tempo.

Outros

híbridos

chegaram a florescer, mas murcharam antes do término do flo
rescimento.

Quase todos os híbridos que chegaram

a flores

cer foram estéreis.
Resultados semelhantes foram encontrados

por

EENINK et alii (1982al nos cruzamentos de L. õativa cv.

Su

zan, Magiola e Deci-minor com 3 introduções de

L.

Todas as plantas destes cruzamentos morreram num período

de

30 dias após a germinação por falta do desenvolvimento de raí
zes ou por um tipo de necrose dos tecidos.
Outro trabalho que vem confirmar que o suces
so na obtenção de híbridos entre estas duas espécies está na
dependência de determinadas combinações parentais é o de MA
XON SMITH (_1984 ) _.

Este autor cruzou L. v.lfT..Oõa B 9-056 e K 7095

com L. �ativa cvs. Aro.anda, Dandie, Emerald, Magnet e Ambassa
dor.
zador

Na maioria dos cruzamentos onde B 9_056 foi
nenhum híbrido foi obtido.

o

polini

Somente uma combinação pro

duziu 14 sementes F1 pequenas e mal formadas. Mas, quando L
vifT..Oõa K 7095 foi usada como polinizador, a produção de se
mentes híbridas foi consideravelmente mais alta. Foram obtidas 70 sementes de aspecto quase normal.

As plantas

híbri

das originadas de todas as sementes obtidas mostrar am-se mui
to vigorosas, mas foram altamente estéreis.

20.
LINDQVIST (1960a) sugeriu que esta inviabilidade é controlada por um limitado número de genes com

açao

complementar.
Sob o aspecto citogenético verifica-se pr�mei
ramente que L. vi�o-0a possui claras diferenças na
gia dos cromossomos em relação

morfolo-

às demais espécies do

grupo

Serriola (LINDQVIST, 1960a; Ferakova, 1977, citado por

EE

NINK et alii, 1982).
Observando

o comportamento meiótico

de

hí

bridos F1 de L. -0ativa e L. vino-0a, WHITAKER & THOMPSON (1941)
notificaram que a sinapse não foi completa. Frequentemente,
um par, e as vezes, dois pares, de bivalentes permaneceram não
conjugados.

Pontes de cromatina ocorreram com frequência na

anáfase I, intercinese e anáfase II.

Numerosos

fragmentos

foram observados, muitos deles pareceram ser acêntricos e e�
tavam perdidos no citoplasma.

Confirmando muitas das obser

vações dos citados autores, LINDQVIST ll960aL encontrou

pa

reamento incompleto em muitas células maes de pólen e naque
las com pareamento completo e número médio de bivalentes

em

anel foi baixo, indicando baixa frequência de quiasmas. Pon
tes foram comuns na anáfase I e em estád ios mais avançados da
meiose e o autor afirmou que elas foram o resultado de 'cross

ing - over' de segmentos invertidos e evidenciaram a

existên

eia de diferenças estruturais, as quais eram esperadas em vi�'
ta das diferenças entre os cromossomos das duas espécies pa
rentais.

21.
WHITAKER

&

THOMPSON (1941) encontraram somen

de pólen viável nos híbridos F 1 de L. .óa.:t.lva. e L v.l
tto.óa., mas LINDQVIST (1960a) encontrou valores de 34,9 a 76,8%,

te

3 %

muito melhores do que os esperados em função das irregulari
dades meióticas.

Muitos dos grãos de pólen viáveis eram bem

maiores do que o tamanho normal e como não encontrou
ma evidência de duplicação cromossômica somática,
supôs que os mesmos surgiram por não redução.
sementes nos

nenhu

o

autor

A produção de

híbridos obtidos por LINDQVIST foi menor do que

1%.
EENINK (1982a) discordou de LINDQVIST

e, com

base no seu trabalho, achou improvável a ocorrência de grãos
de pólen gigantes nestes híbridos.

Os resultados dos cruzamentos entre L • .óettn.lo
la. e L. v.ltto.óa. são semelhantes em todos os aspectos aos cru
zamentos entre L • .óa.:t.lva. e L. v.ltto.óa. mas, parece que L • .óettniola. está mais proximamente

relacionada a L. v.ltto.óa.

que L • .óa.:tiva. (LINDQVIST, 1960a; EENINK et alii, 1982a;

do
MA

XON SMITH, 1984).

EENINK et a1ii (1982al foram relativamente bem
sucedidos nos cruzamentos recíprocos entre L. senniola.

e L.

vitto.óa., obtendo plantas normais, embora com reduzida fertil.:!:,
dade masculina e feminina, devido a sérios distúrbios na meio

22.
se.· Os autores observaram que a fertilidade feminina

das

plantas híbridas F1 diferiu conforme a capacidade de combina
ção entre as introduções de L. -0e�niola e as de L. vi�o-0a.
A fertilidade feminina das progênies, expressa pelo

numero

de sementes por capítulo, aumentou de 0,15 para 0,79 e deste
para 7,10 sementes durante as três primeiras geraçoes. A fer
tilidade masculina também sofreu urna mudança em função
recombinação genética, uma vez que nas duas primeiras

da
gera

ções não houve formação de sementes pela autopolinização, er:quanto
que na terceira geração de retrocruzamento já foi possível a
de

sementes.

obtenção

Estes autores estudando as três primeiras ge

raçoes de cruzamentos L. �enniola x L. vino-0a observaram que
não há urna correspondência marcante entre a fertilidade ferni
nina e a masculina, o que implica em que diferentes genes g�
vernam estes dois caracteres.

Observaram a ocorrência

de

-

outra s com pólen de má qua
plantas
sem nenhum grão de pólen,
lidade, enquanto as mesmas p lantas apresentaram urna boa fer
tilidade feminina, expressa pela formação de sementes

oriun

das de retrocruzarnentos.

quan-

A grande variação observada

to ao grau e tipo de macho-esterilidade sugere que

vários

genes estão envolvidos, resultando na ausência de anteras

e

diferentes tipos de anteras rudimentares, que mostraram-se en
rugadas e mais ou menos necróticas ,corn variáveis quantidades
de grãos de pólen de diferentes tamanhos, formas e qualidade.
EENINK et alii Cl982a)_ sugerem que esta macho-esterilidade po
de ser parcialmente resultante de interação entre genes cit�
plasmáticos de um progenitor e genes nucleares do outro.

23.
2.3.4. Transferência de genes de L. vinoba para

L. ba:tiva
Existem muito poucos relatos de transferências
de genes de L. vinoba para L. ba:tiva e o primeiro caso repor
tado é o da obtenção do cultivar Vanguard por THOMPSON
DER (1961).

&

RY

Para isto L. vi�oba PI 125130 foi cruzada comum

híbrido complexo envolvendo três introduções de

ben�io

L.

la PI 114512, PI 125819, PI 114535 e a linhagem de L. ba:tiva
de onde Great Lakes foi derivada.

A descrição da metodologia

utilizada nestes cruzamentos interespecíficos é sumária.

Os

autores relatam somente que obtiveram um híhrido estéril,

o

qual foi tratado com colchicina originando plantas tetrapló!
des, que foram retrocruzadas com L. f.ia:tiva.

Após vários re
Great

trocruzamentos, envolvendo os cultivares Red Benson,

folhas

Lakes e Climax, obtiveram o cultivar Vanguard, com

de coloração verde escura, um sistema radicular extensivo

e

L. vino

um grande vigor, características estas herdadas de
f.ia.
Com o objetivo de transferir genes de
tência ao pulgão Nabononia 1tibi-0 ni g ni de L. vinoba
f.ia:tiva,

EENINK et alii Cl982al desenvolveram um

resis
para L.

trabalho

envolvendo cruzamentos interespecíficos entre L. vino-0a,
-0enniola (usada como espécie ponte) e L. -0a:tiva.

L.

Encontraram

muitas irregularidades nos híbridos interespecíficos,

ante

riormente já citadas, mas conseguiram superar barreiras

in-

?.4 •

terespecíficas como a inviabilidade das sementes

híbridas

e o alto grau de esterilidade das plantas híbridas,
do emprego da técnica de cultura
inúmeros retrocruzamentos.

1

através

in vitro' de embrião e

de

Os retrocruzamentos com L. -0a.:ti

va, L. -0enniola ou híbridos F1 L. -0a.:tiva x L. -0enniola per
mitiram um incremento na fertilidade masculina e feminina nas
gerações subseqüentes.

Seis gerações após o primeiro cruza

mento interespecífico os pesquisadores obtiveram linhagens II!:.
lhoradas, com as características de L. -0a.:tiva e com

resis

tência a Na-0onovia nibi-0 nigni, herdada de L. vino-0a. As linhagens foram colocadas à disposição dos melhoristas

para

introgressão de genes de resistência nas alfaces cultivadas.
Com o material obtido dos cruzamentos interes
pecíficos, EENINK et a1ii (1982bl estudaram a herança da re
sistência ao pulgão Na-0onovia nifii-0 nlgni. As linhagens
sistentes I4a (L. -0a.:tiva cvs. Deci-Minor, Suzan; L.

re

-0ennio

la PIVT 254, PIVT 255; L. vino-0a PIVT 280), e r4b (L. ha;üva

CIT.

Suzan; L. -0enniola PIVT 255; L. viJLo-0a PIVT 2 8 0, cd 73723lf�

raro cruzadas com o cultivar suscetível Ravel e os

parentais

e as populações F 1 e F2 foram testadas. Os autores observa
ram que, em ambas as linhagens, um único gene dominante é res
pensável pela resistência ao Na-0onovia ni.bi-0 nigJLi, mas

nao

descartaram a possibilidade de que possa ocorrer também

ge

nes modificadores.
Com cruzamentos diretos entre L. -0a.:tiva e

L.

vi!Lo�a, MAXON SMITH ll984l transferiu os caráteres resistên-

25.
eia ao míldio, causado por .&tein-la la e.tu e.a e., e a cor marron das
sementes de L. v-l�o�a para L. �ativa.

O autor afirmou

a esterilidade dos híbridos, a baixa germinação e a

que

pequena

sobrevivência das plantas foram fatores muito limitantes
obtenção dos resultados.

na

Para tentar superar a esterilidade,

o pesquisador obteve alopoliplóides com a aplicação de
chicina nos híbridos e a outra estratégia usada foi

col
reali

zar inúmeros retrocruzamentos com diferentes cultivares

de

alface, como fez EENINK (198 2a) . Após algumas gerações

de

retrocruzamentos foram obtidas linhagens com características
mais próximas a L. �ativa e com razoável fertilidade.

Estas

linhagens segregaram para cor de semente e a cor marrom
dominante sobre a preta.
mentos em

foi

Analisando os dados de retrocruza

u ma das linhagens, ficou evidente que a cor

mar

rom é determinada por dois genes dominantes complementares.
Quanto ao caráter resistência ao míldio , linhagens

parcial

mente férteis foram testadas com o isolado Tv de &i.e.m-la
tuc.ae..

lac.

Três linhagens alopoliplóides e uma diplóide mostra

ram um alto nível de resistência.

Estas linhagens seleciona

das foram posteriormente testadas contra um grande
de isolados e a resistência permaneceu efetiva contra

numero
todas

raças conhecidas. Estudos estavam em andamento para dete�mi
nar a herança desta resistência.
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2,4. TÊCNICAS PARA SUPERAR AS BARREIRAS INTERESPECÍFICAS
2.4.1. Cruzamento ponte
Rotas alternativas de introgressão de

gerrno

plasrna tem sido sugeridas quando a hibridização direta é di
fícil ou impossível.

Cruzamentos ponte tem sido usados qua�

do a trmsferência de genes p elos métodos simples fal h ararn.
método tem sido empregado só em condições especiais

O

quando

urna espécie A hibridiza com uma B, mas não hibridiza com

C,

e as espécies B e C formam híbridos viáveis (STALKER, 1980}.
No trabalho pioneiro de THOMPSON

&

RYDER(l961)

a transferência de carãteres de L. vi�o-0a para L. -0ativa en
volveu um cruzamento ponte complexo, onde foram usadas

três

introduções de L. -0e��iola como ponte.
EENINK et alii (19_82al só foram bem
nas suas tentativas de transferir genes de
L. -0atlva

sucedidos
para

L. vi�o-0a

quando L. -0e��io�a foi usada como espécie

L. vi�o-0a foi cruza:m diretamente com L. �e��iola

ponte.

ou com hí

bridos entre L. -0en�iota e cultivares de L. -0ativa.
STALKER (1980)

chama

a

atenção de que

uso de espécies ponte é complicado e o método dificulta
pr ocessos de seleção dos genes desejáveis.

o
os

Sem adequados p�

cedirnentos de avaliação aplicados no processo seletivo,

ge

nes desejáveis poderão facilmente ser perdidos. A probabili
dade de sucesso na transferência de carateres quantitativos é

27.
muito menor do que a de caráteres monogênicos dominantes. Nes
te sentido, MAXON SM.rrH (1984} comentou que é muito difícil avaliar an
que extensão os genótipos de

L.

Je��iofa

foram

na transferência de genes descrita por THOMPSON

envolvidos
RYDER

&

(1961) e qual a sua interferência no processo de seleção dos
caracteres desejáveis de L. vi�o-0a.
2.4.2. Anfidiplóides

A obtenção de híbridos interespecíficos anfi
diplóides pela aplicação de colchicina tem permitido a
tenção de plantas F1 férteis ou parcialmente férteis

ob
{STAL

KER, 1980).

Esta técnica foi empregada por THOMPSON
DER (1961) na obtenção do cultivar Vanguard, porque,
usando L. Je��iola

&

RY-

mesmo

como espécie ponte, o híbrido interespe

cífico entre L. -0ativa e L. vi�o-0a foi estéril.

Os

autores

nao descrevem a metodologia utilizada, apenas citam que pla�
e
tas F1 do hibrido complexo foram tratadas com colchicina
obtiveram alfidiplóides férteis, que foram retrocruzados com
L. Jativa cv. Red Benson.
MAXON SMITH (1984) também conseguiu obter ra
mos anfidiplóides férteis em plantas estéreis do F
L. Jatiua e L. vi�o6a.

O procedimento adotado foi

1

entre
colocar

chumaços de algodão impregnados com uma solução de colchici
na a 0,4%, sobre gemas axilares por 2 ou 4 horas e após

la-

28.
var abundantemente a área tratada com água.

No entanto,

os

resultados obtidos com o uso desta técnica não mostraram ser
muito promissores.

Na geração F1 anfidiplóide também ocor
reram falhas na germinação, surgiram plântulas deformadas e
outras plantas morreram antes de atingir a maturidade.
disso, as gerações anfidiplóides posteriores

foram parcial-

mente férteis e quando retrocruzadas com L. 6ativa
ram triplóides altamente estéreis.

Além

origin�

Foram necessários

nume

rosos retrocruzamentos com L. 6ativa para reverter as

plan

tas ao estado diplóide e recuperar a fertilidade, não

apre

sentando nenhuma vantagem significativa em comparação

com a

hibridação

direta,

sem poliploidização.

2.4.3. Cultura

1

1

in vitro 11 de embrião

Segundo STALKER (J980) a cultura de

embrião

pode ser vantajosamente usada para obter plantas quando o e�
dosperma degenera ou quando as sementes não atingem a matur!
dade fisiológica.

A técnica está sendo largamente utilizada

como um passo importante na obtenção de híbridos interespeci
ficas ou intergenéricos.
EENINK et alii (1982a) empregaram

a

técnica

ou RC1, da segunda ge
raçao de híbridos entre L. 6e�niola, L. 6ativa e L. vi�o6a.

de cultura de embrião com sementes F

1

Foram colocadas 130 sementes 1ud imentares em meio MS,

modi

ficado pelos autores, chamado no presente trabalho de L2.

29.
e dentro de poucas semanas algumas·sementes rudimentares co
e

maçaram a germinar, sendo que 34 plantas foram obtidas
transplantadas para vasos com 2 a 3 folhas verdadeiras.
tas outras sementes só formaram calos e mesmo após a

Mui

trans

ferência destes calos para diferentes meios de cultura,
especificados pelos autores,

nao

nenhuma outra planta se desen-

volveu.
Já o trabalho de MAISONNEUVE (1987) teve como
objetivo central estudar a cultura 'in vitro' de embriõesima
turos oriundos de cruzamentos entre L • .óativa, L • .óal,l g na

e

L. vúta.óa. Sementes F1 L. .6 at.iva x L. .óaLi g na e RC1 ( L. .6 a
tiva x L. vina.óa) x L . .6at,lva foram colocadas em 4 diferen
tes meios de cultura chama.dos M8, N2, TO e BS. Verificou-se que a
maioria das sementes colocadas nos meios TO e B5 germinaram e
desenvolveram-se, enquanto somente 25%, ou menos, dos

mate

riais colocados nos meios M8 e N2 chegaram a se desenvolver.
Foi realizado um ensaio para determinar o ponto ótimo de de
senvolvimento do embrião para permitir maior eficiência

na

obtenção de plantas 'in vitro'.

de

Foram testados embriões

L • .óativa x L • .óali g na com ati 21 dias após a polinização

e

os resultados mostraram que embriões com 7 a 10 dias aprese�
taram cotilédones diferenciados.
la

Colocados em meio TO (Tabe

3), após 2 a 4 semanas, foi possível obter

bem formadas.

plântulas

Foi observado que embriões com mais de 11 dias

após a polinização foram expulsos do tegumento das sementes.
Os embriões atrofiados ou sem cotilédones diferenciados, in-

30.

dependente da data de colheita após a polinização,

nao

desenvolveram em nenhum dos meios de cultura testados.

se
Con

cluindo, MAISONNEUVE (1987) afirmou que a cultura 'in vitro'
de embriões imaturos parece ser uma técnica interessante pa
ra facilitar a concretização de cruzamentos dentro do gênero
Laetuea, mesmo que sua eficiência esteja na dependência
capacidade de combinação dos genótipos das espécies
tais.

da

paren-
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3, MATERIAL E MÉTODOS
3,1, LOCAL DE INVESTIGAÇAO
Este trabalho f oi realizado no campo

experi

mental e laboratórios do Departamento de Genética, ESALQ,
no laboratório do Setor de Radiogenética do CENA,

e

localiza

dos no campus da USP de Piracicaba, SP, latitude 22°42'30"S.

3,2, GERMOPLASMA DE Laetuea
O material avaliado é representado pelo

con

junto de introduções de espécies selvagens procedentes do Ve
getable Production Research Unit - USDA, USA, de populações em
procésso de melhoramento e cultivares tradicionais de alface.
O material, pertencente ao Setor de Hortaliças do Departamen
to de Genética, ESALQ/USP, está relacionado na Tabela 1.
3.2.1. Obtenção de mudas

As sementes foram submetidas a um

tratamento
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Tabela 1. Relação das espécies selvagens de Lact.uc.a e cultivares de L.
.6a.,tiva utilizadas, hábito de crescimento das espécies selv§
gens (HS) ou grupo dos cultivares (GC) e proce::lência.
N9

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40

Popüação

Espécie

L.v..úw.6a
PI 271938
L.v.úto.6a
PI 274375
L .6a.Llgna
N9 009
L.ac.ul..e.a.ta.
N9 001
L.queJLuna
N9 002
L d1t.ege.ana
PI 273574 A
L.dltegeana
PI 273574 B
L
augM.tana
PI 274898
L..t>a.Llgna
N9 90023
L.ba.Llgna
PI 281876
L.a.Ua.ic.a
PI 289015
L.aUa.,i.c.a
N9 012
L .6e!UÚO.f.a.
PI 274372
L .t, e!UÚola.
PI 274380
L .t>e!UÚo.ta.
PI 271939
L .t, e!UÚola.
PI 273617
L • .6a.ilva
PI 251245
L • .6a.,tiva
PI 250020
L ..t,a.ilva
Regina 55
L • .t>a.ilva
Regina 68
L.ba.ilva
Regina 49
L..t,a.,tiva
Babá
L • .t,a.,ü,va
Vivi
L • .6a.ilva
Aurélia
Monstruese R.d 'Ete L..t>a.tiva
L • .t>a.ilva
Brasil 202
L .õa.ilva
Brasil 221
L .õa.tiva
White Boston
L • .t,a.ilva
Âurea
L • .6a.ilva
GL Mesa 659
L.1,a.,ü,va
Einpress
Vitória S. Antão L.1,a.tiva
L • .6a..tlva
Gorqa A-11-4
L.Ja.tiva
Gorga A-11-76
L.-0a.tiva
Grand Rapids
L • .6ativa
SlCMlx>lting
L • .t,a.,tiva
Maioba
L.Ja.tiva
Gallega
L.Jativa
Valmaine
L • .t,a..t{va
Celtuce

HC ou GC

roseta
roseta
roseta
ereto
ereto
ereto
ereto
ereto
ereto
ereto
ereto
ereto
ereto
ereto
ereto
ereto
ereto
ereto
manteiga
manteiga
manteiga
manteiga
manteiga
manteiga
manteiga
manteiga
manteiga
manteiga
manteiga
americana
americana
folhosa
folhosa
folhosa
folhosa
folhosa
folhosa
latina
rarana
asp:rrgo

Procedência
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USI:�.
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA

-

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

IGEN/ESALQ--SP, BR
IGEN/ESAI.Q--SP, BR
IGEN/ESAIJJ-SP, BR

Agroceres-M3, BR
IGEN/ESAIJJ-SP, BR
Clause - França
Vilm::>rin - França
IAC-SP, BR
IAC-SP, BR
AsgrCM - EUA
Agroflora-SP, BR
AsgrCM-EUA
Ferry furse - EUA
IPA - PE, BR
IGEN/ESALQ--SP, BR
IGEN/ESAIQ-SP, BR
Ferry Morse - EUA
Ferry furse - EUA
são Luiz-MA, BR
INTA - Argentina
Ferry Morse - EUA
Japão
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antes da semeadura, para superar a dormãncia e �niformizar a
germinação.

Esta técnica consistiu em umedecer as

e deixá-las em refrigerador a

4°c

por 2 dias.

sementes

Como as

se

mentes dos materiais 1, 2, l.l, 8, 15, 17, 19, 20, 21, 32, 33
37 e 3 8 não respondessem satisfatoriamente ao choque
foram deixadas sob luz contínua

frio,

(lâmpada Gro-Lux à

distân

cia de 5 0 cm), em temperatura ambiente, por 2 dias, procedi
mento que foi bastante eficiente.
As mudas foram obtidas pelo sistema

"speed-

ling", que utiliza bandejas de isopor, como canteiros
pensos.

sus

As sementes pré-tratadas foram colocadas em

bande

jas com 128 células, cada uma com capacidade para 21 cm 3
substrato.

Este, uma mistura 1:1:1 de terra,roxa,

curtido e vermiculita, foi ore viamente autocla vado

de

esterco
a

1200c

por 2 horas.
Após 15 a 20 dias as mudas estavam

prontas

para o transplante em vasos ou canteiros, em casa de vegeta
çao ou no campo, onde seguiu-se as técnicas convencionais quan
to à adubação e tratamentos fitossanitários aplicados à cul
tura da alface.

3,3. !SOLADOS DE

Sele�otinia mino�

Foram utilizados isolados de S. mino�

obti

dos de plantas infa:::tadas, encontradas nos campos de

prod�

34.
çao da região alfaceira de Mogi das Cruzes, SP.

Os isolados

constam na Tabela 2.
3.3.1. Isolamento do patógeno
O isolamento foi realizado mediante a

cultu

ra de micélio ou de esclerócios, colhidos sobre plantas

in

fectadas e pla queados em meio BDA cuja composição foi:

ex

trato de 200 g de batata, 20 g de dextrose e 20 g de ágar p:)r
litro.
O micélio foi retirado cuidadosamente da
perfície da área infectada, com uma alça de platina
mente flambada, e plaqueado imediatemente.

Os

su

previa

esclerócios

foram desinfectados por imersão em uma solução de hipoclori
to de sódio a 1,5% {QBoa 30%), durante 5 minutos, em seguida
lavados

por 3 vezes em água esterilizada e plaqueados.

As

placas foram incu badas a 200c.
Após 10 dias de incubação, discos com 8 mm de
diâmetro foram retirados dos bordos das culturas e plaqueados
em meio de aveia (40g de aveia em flocos, 2g de dextrose, 20
g de agar e 1000 ml de água destilada), onde verificou-se um
crescimento mais rápido do fungo.
3.3.2. Identificação do patógeno
A identificação das espécies S. mino�
&Ci'(1 ltot.i.01wm foi feita segundo WILLETS

&

e

S.

WONG (1980), pela ob

29.01.1986

10.10.1985

7
8
9

6

4
5

3

2

1

19.06.1985

do
isolado

N9

Data
do
iso lamanto

s.

s.
s.
s.

s.
s.

s.
s.

s.
múiotr..
m,é,nolt
m,,é,noh..
m,,é,notr..
.6 c.l e.h..o .t.,,é, o tr..um
m,,é,notr..
.6 c.letr..o.t.iotr..u.m
m,,é,noh..
múiotr..

Espécie

Tabela 2. Isolados de Scletr..o.t.inia e procedência.

I. Aiko
L. Yabasi I
T. Hasegawa
J . Horita
J. Horita
L . Yabasi II
L. Yabasi II
s. Aoyagui
Y. Oride

Produtor
-

Mogi
Mogi
Mogi
Mogi
Mogi
Mogi
Mogi
Mogi
Mogi

das
das
das
das
das
das
das
das
das

Cruzes,
Cruzes,
Cruzes,
Cruzes,
Cruzes,
Cruzes,
Cruzes,
Cruzes,
Cruzes,

Região

Procedência

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

w
U1
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servação das características gerais dos esclerócios
em meio de cultura BDA.

formados

Foram feitos isolamentos individuai�

das amostras de cada local,para possibilitar a

identificação

Ja espécie ocorrente e a sua procedência.
3.3.3. Manutenção dos isolados de S. minon
A

manutenção foi feita através de culturas de

S. mino4 em meio de aveia e após 15 a 20 dias, quando toda a
superfície da cultura estava coberta por novos esclerócios, e�
tes foram desa lojados do meio com o auxílio de um pincel ma
cio e água destilada.

Foram lavados várias vezes para

todo resíduo do meio de cultura fosse retirado , secos
papel absorvente, por 2 dias, e guardados em frascos
dos

que
sobre

fecha-

em geladeira.

3,4.

REAÇÃO DE Lac�uca sp a S. minon
Com a finalidade de estudar a reaçao de espé

cies selvagens de Lac�uca, progênies em processo de melhora
mento e cultivares de L. �a�iva, foram realizados três expe
rimentos, empregando-se diferentes metodologias.

Um

quarto

experimento foi idealizado para se especular a respeito

da

reação de resistência do híbrido interespecífico L. -0a�iva x

L. vino-0a ao S. mino4.
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Além de averiguar a reaçao deste

germoplas

rna de Lactuca e a identificação de prováveis fontes �e

re

sistência ao S. minaJt, estes experimentos também permitem av�
liar

a adequação das diferentes técnicas empregadas.
urna

Em todos os experimentos foi utilizada

mistura dos isolados de S. minoJt obtidos em Mogi das Cruzes,
SP (Tabela 2) •
3.4.1. Reação de germoplasrna de Lactuea sob cultivo
em vasos, em solo artificialmente infestado
com S. minoJt.

Experimento I.

Neste ensaio utilizou-se, com modificações, o
método empregado por ABAWI et alii {1980) para analisar
reaçao de resistência genética de um gerrnoplasma de

a

Lactuca

a S. minaJt.
Foram testados os materiais, relacionados

na

Tabela 1, com exceçao dos cultivares Brasil 202 e Maioba, não
disponíveis na época.
Esclerócios de S. mútoJt foram utilizados como
inóculo, obtidos e multiplicados como descrito em 3.3.3, de
sinfectados como em 3.3.1 e guardados em frascos

esteriliza

dos em geladeira, até serem utilizados.
Corno os esclerócios apresentam dormência, an
tes da inoculação foi analisada a viabilidade dos mesmos,atr�
vés do teste de germinação eruptiva proposto por ADAMS

&

TA-

38.
TE (1976).

Os isolados testados apresentaram urna.viabilida

de média de 56%.
Preparou-se o substrato para o cultivo

das

plantas com urna mistura 2:1 de terra roxa peneirada e ester
co curtido.

A mistura foi autoclavada a 1209C por 2 horas e

após colocada em vasos de plástico

de 500 rnl.

A

inocula-

ção foi feita espalhando-se 150 a 200 esclerócios por
na superfície do substrato.

vaso,

Incorporou-se os esclerócios

mistura, o mais uniformemente possível, até 2 cm de profund!
dade.
O transplante foi realizado em 27/04/85

com

mudas de 10 a 12 dias, produzidas conforme 3.2.1. Duas mudas
foram transplantadas para cada vaso, com substrato artifici
almente inoculado, sornando um total de 8 plantas por

trata

mento.
A avaliação da reaçao de Laetuea

a S. minon,

foi realizada 64 dias após o transplante (30/6/85), foi feita através da percentagem de plantas mortas (PM),
da pela fórmula seguinte:
PM =

número de plantas mor.tas
número de plantas testadas

X

100

calcula-
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3.4.2. Reação de germoplasma de Lae�uea, sob
cultivo em área

artificialmente inoculada

com S. mi1101L. Avaliação única aos 64 dias
apos a inoculação. Experimento II.
Este segundo experimento foi idealizado
sando contornara problema de um possível escape que

vi

tivesse

ocorrido durante o experimento I e observar a reaçao do mate
rial em estudo em condições de campo.
O material utilizado é o que consta na Tabela
1,

exceto

as

introduções

de

L. aeuleata e S. �e4�iola,

PI 271939 e do cultivar Maioba.
No campo, utilizou-se como inóculo graos
arroz integral colonizados por S. mino�.

Para isto o

de
arroz

foi colocado em frascos de 500 ml até 2/3 da capacidade e e�
terilizado em autoclave, a 120°c por 2 horas.

Após colocou

se em cada frasco 200 a 300 esclerócios desinfectados e 40ml
de água destilada estéril.

Os frasoos foram mantidos em incu

badora por 30 dias, a 24oc e no final deste período os grãos
de arroz estavam totalmente cobertos pelo micélio do

fungo,

prontos para serem usados.
o presente ensaio foi instalado em urna
do Campo Experimental do Departamento de Genética da
USP, sem histórico de podridão esclerotínia.

área
ESALQ/

O terreno

foi

prepara do para o plantio em linhas, com• 40 cm entre linhas e
25 cm entre as covas, nas linhas.
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O delineamento experimental foi o

inteirarnen

te casualizado, com duas repetições, sendo cada parcela cons
tituída por urna linha com 8 plantas.

Corno controle foi usa

da urna linha com o cultivar Áurea, sabidamente sucetível

a

S. mino�, sem inoculação artificial.
Em 18/04/86, mudas com 20 dias foram transpl�
tadas para o campo e 10 dias após procedeu-se à inoculação.
Esta foi feita segundo o método de ABAWI et alii (19 80) colo
cando-se junto ao colo de cada planta 3 grãos de arroz colo
nizados por S. mino�.
A avaliação foi realizada aos 64 dias após

a

inoculação (em 30/06/86) através da porcentagem de plantas ITDE
tas (PM), como no experimento I.
A

análise

estatística foi realizada com

dados transformados em are sen ✓%/100 (STEEL

&

TORRIE, 1980)

e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de
(GOMES,

os

Tukey

1982) .

3.4.3. Reação de germoplasma de la.ct:u.ca., sob cultivo
em área artificialmente inoculada com
S. mino�. Avaliações periódicas semanais até
56 dias após a inoculação. Experimento III.
Com a finalidade de observar-se a reaçao
gerrnoplasrna de Lactuca no tempo, instalou-se este

do

ensaio on

de foram feitas oito avaliações entre a inoculação e o

iní-
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cio da emissão da haste floral nos cultivares

de

alface.

Neste experimento foi utilizado o material re
lacionado na Tabela 1, e na sua condução foi empregada a roes
a-::etodologia adotada no experimento II.

O transplante foi

��u���ado em 10/07/87 e a inoculação em 31/07/87.
O delineamento experimental foi em blocos

ao

Cada parcela foi constituída por

acaso com três repetições.

urna linha com dez plantas.Como controle foi mantida em

cada

bloco urna paMcela com o cultivar Áurea sem inoculação.
A avaliação da reação de resistência baseou se em dois critérios: a percentagem de plantas mortas

(PM) ,

avaliada aos 56 dias após a inoculação, e o índice de resistência preconizado por CARDOSO (1967). O índice de

resis-

tência (IR) expressa o número de dias de sobrevivência

das

plantas inoculadas com S. minon e é obtido pela seguinte fór
mula:
IR =

E

X

E

•

y

y

X

100

onde:
x = número de plantas mortas dentro do período de valor y.
y = valor do período no qual se colhem o
tas mortas.

número x de

Para o período no qual se observou a

plan

primei

ra planta morta o valor de y = 1, para o segundo período on
de se observou a ocorrência de plantas mortas y = 2, e assim

42.
por diante.

. � �
Considerou-se um periodo
igual ao espaço de

7

dias e foi computado o número de plantas mortas durante 8 p�
ríodos.
Multiplicou-se o Índice por 100 para se traba
lhar com numeras inteiros, após a transformação dos

dados,

como recomendado por CARDOSO (1967).
Para a análise estatística os dados

obtidos

em porcentagem foram transformados em are sen ✓%/100 e os da
dos em índice de resistência em lx, conforme indicado
STEEL

&

por

TORRIE {1980 ).
As médias dos tratamentos foram comparadas p�

lo teste de Tukey, segundo GOMES (1982).
do cruzamento L. Aa�iva
1
cv. Maid:>ax L. vi.JtoAa PI 271938 e dos

3.4.4. Reação do híbrido F

parentais em experimento com folhas
destacadas. Exp erimento IV.

Com o objeti vo de a valiar a reaçao do híbrido
vez
interespecífico F1, economizando material vegetal uma
e
que foi bastante difícil obter o híbrido entre L. Aativa

L. vihoAa, idealizou-se um pequeno ensaio empregando-se, com
modificações, a metodologia utilizada por MORAES (19 81)

com

folhas destacadas.
O inóculo neste ensaio constou de discos
cultura recente de S. minoh em meio de av eia, conforme

de
item

43.
3.3.1.

Os discos, com 4 mm de diâmetro,

foram cortados dos

bordos das colônias.
As folhas foram obtidas de 5 plantas do cultl
var Maioba, de 5 plantas do PI 271938 e de 3 plantas
das.

híbri

As folhas foram destacadas da região mediana dos

cau

les e acondicionadas em placas de Petri grandes (15 cm de diâ
metro e 2 cm de altura).

Foi colocada urna folha por

placa,

sobre um papel filtro umedecido com 2 rnl de urna solução

de

cinetina a

de

100 pprn, para retardar a senescência.

Antes

cada folha ser colocada na placa, o pecíolo foi cortado

com

uma lâmina desinfectada e sua extremidade envolvida com alg�
dão umedecido em uma solução de Distreptine a 100 pprn.
Com as folhas acondicionadas a inoculação foi
feita colocando-se um disco de meio de cultura com micélio de
S. mino� próximo à base da nervura central, na face superior
de cada folha.

Logo após as placas foram fechadas

para

e

manter alta a umidade relativa no seu interior, evitar o se
camento do papel filtro, do algodão e, em consequência, Oinl1E,
chamento das folhas, a face interna das tampas das

placas

foram pulverizadas com água esterilizada diariamente. As pl�
cas foram mantidas sob condições ambientes, por 10 dias.
O experimento foi realizado em parcelas

sub

divididas no tempo, inteiramente casualizado, com cinco rep�
tições.

Cada parcela constou de uma folha acondicionada

em

placa de Petri e a subparcela se referiu aos quatro períodos
de avaliação.
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O acondicionamento e a inoculação foram reall
zados em 19/08/87 e as avaliações foram feitas aos 5, 6, 7 e
8 dias ap6s a inoculação.

As avaliações foram expressas

em

porcentagem de área foliar atacada e, para isto, papéis

com
teste

uma área equivalente à área danificada das folhas em

foram pesados em balança analítica e os valores em peso (mg),
transformados em área foliar relativa atacada (%).
Para a análise da variância os dados
transformados em are

sen

foram

✓%/100.

A interação entre os genótipos e os

períodos

de avaliação foi desdobrada para se detectar diferenças
tre genótipos para cada período de avaliação.

Estas

en

médias

foram comparadas pelo teste de Tukey, segundo descrição

de

GOMES (1978) para comparações de tratamentos A em diferentes
níveis de B,

isto é, a comparação dos gen6tipos

período de avaliação.

em

cada

A equação da reta dos valores

médios

da área foliar danificada, em função dos quatro períodos

de

avaliação, para cada genótipo, foi estimada através da regre�
são linear simples conforme metodologia descrita por STEEL

&

TORRIE (1980).

3,5, HIBRIDAÇÃO INTERESPECÍFICA EM Laetuea
Com base nos resultados obtidos no experimen
to I e nas informações bibliográficas sobre o assunto, plane
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jou-se a realização de cruzamentos entre

L. !.la.tiva, L.

�iola e L. vi�o!.la, esta última, um possível doador de

!.i<Ut

genes

de resistência a S. mino� para os cultivares de alface.
Os cruzamentos foram realizados em

diversas

épocas e com diferentes combinações parentais em cada

etapa

visto a dificuldade em se conseguir a coincidência do perío
do de florescimento entre as espécies de interesse.
Após o primeiro plantio observou-se o compor
pe

tamento das espécies em relação ao início e duração do

ríodo de florescimento e adotou-se alguns procedimentos para
minimizar o problema da não coincidência de floração
L. vi�o!.la e as outras espécies.

Foram feitos plantios esca

lonados de L. vi�o!.la e, além disso, as mudas foram
com ácido giberélico a 50 ppm,
to.

entre

tratadas

para antecipar o florescimen

Por outro lado, procurou-se prolongar o período de

flo-

rescimento através da poda do terço superior da haste
ral, forçando

flo

o surgimento de novos ramos floríferos.
Os primeiros cruzamentos foram realizados en

tre plantas cultivadas em canteiros, em casa de vegeta;,:ão; po�
teriormente as plantas foram cultivadas em vasos, com
cidade para 10 kg de solo, e mantidas, sempre que

capa

possível,

em casa telada.
Além dos tratos culturais normalmente

reali

zados em plantios em vasos, as plantas foram adubadas, via fo
liar, com cálcio e boro na base de 3 ml/1 de Nutrimins
de Ca e 0,5% de B), quinzenalmente.

(8%
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Para a realização dos cruzamentos intere��ec!
ficos procedeu-se a emasculação conjugando-se o método

de

Ernst-Schwanzenbach (19 3 2)2 com o de Oliver (1910)3

citados

por RYDER

capítu-

&

JOHNSON (1974).

Antes da abertura dos

los, as pétalas foram cortadas na altura das sépalas deixan
Com

do a mostra o conjunto de anteras de cada floreta.

uma

p inça de ponta muito fina retirou-se os conjuntos de anteras
puxando-os pelas extremidades.

Logo após cada capitulo

lavado com um jato fino de água, seco e estava pronto

foi
para

ser polinizado.
A polinização foi efetuada passando-se

sobre

os estigmas das floretas emasculadas os estigmas cobertos de
pólen das inflorescências das plantas polinizadoras.
As combinações parentais dos híbridos interes
pecíficos foram avaliadas

pelo número médio de sementes por

capítulo, uma vez que em alface a semente se confunde
próprio fruto (aquênio}, e pelo número de plantas

com o

híbridas

obtidas.

2ERNST-SCHWARTZENBACH, M. Zur genetik und fertilitat von La�
tuea �ativa L. und Cieho�ium endivia L. Arb. Inst. Allg.
Bot. Univ. Zürich, ser. 2, n9 15, 1932.

3oLIVER, G. New methods of plant breeding. U.S. Bur.
Indus. Bull. 167, 1910.

Plant
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3.5.1. Obtenção do híbrido F1 do cruzamento
L. bativa x L. vi�oba
As introduções PI 271938 e PI 274375 de L. v�
�oba, foram escolhidas para serem os polinizadores em
os cruzamentos porque, segundo WHITAKER

&

todos

THOMPSON (1941)

e

LINDQVIST (1960at há maior chance de obtenção de hibridos en
tre estas espécies quando L. bativa é usada como

progenitor

feminino.
No período entre 08/10/85 a 10/03/86 foi pos
sível fazer cruzamentos de L. vi�oba PI 271938

e

PI 274375

com as introduções de L. bativa PI 251245 e PI 250020 e

com

a progênie Gorga A-11-76 e os cultivares Grand Rapids,Brasil
221 e Áurea.

Na segunda época, de 15/05/86 a 13/ 09/86,

os

PI 271938 e PI 274375 foram cruzados com PI 251245, PI 250020,
Regina 49, Gorga A-11-76 e Maioba.

E, na terceira época, de
introdução

15/11/86 a 10/08/87, trabalhou-se somente com a
PI 271938 de L. vi�oba e o cultivar Maioba de

L.

-óativa,

procurando-se obter o maior número possível de sementes

hí

bridas.
3.5.2. Cruzamento

ponte entre L. bativa�

O cruzamento em ponte entre algumas

espécies

tem permitido superar a inviabilidade das sementes

híbridas

48.
e a esterilidade das plantas F1 o�iginadas destas. Com base
em relatos na literatura, decidiu-se realizar cruzamentos en
tre L. -0ativa e L. vihoba

utilizando

L. -0ehhiola como es-

pécie ponte.
Nurraprimeira etapa procurou-se obter híbridos
de L. bativa X L. behhiola e L. behhiola X L. vihoba pa
l
ra depois tentar cruzá-los com L. vihoba e L. bativa, respe�
F

tivamente.
PI-

Nos cruzamentos envolvendo os materiais
274372, PI 271939 e PI 273617 de L. -0ehhiola e os

cultivares
Grand

Vitória do Santo Antão, Gorga A-11-4, Babá, Aurélia,
Rapids,Brasil 221, Valmaine, White Boston, Áurea e
observou-se preliminarmente que a produção e a

Celtuce,

viabilidade

de sementes foram normais, não se fazendo avaliações

poste

riores.
Nos cruzamentos envolvendo as introdução

PI-

271938 e PI 274375 de L. vihoba e as PI 274372, PI 271939

e

PI 273617 de L. -0ehhiola, as últimas se constituíram nos pr�
genitores maternos.
Devido a várias limitações foi impossível tra
balhar-se com todo o material obtido na primeira etapa, con
cretizando-se somente o cruzamento em ponte CL. -0ativa
Valmain e

X

cv.

L. behhiola PI 271939) x L. vihoba PI 271938.
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3.5.3. Obtenção da geraçao F2 de L. hativa x

L. vinoha através da poliploidização do F1

A obtenção de alopoliplóides, com o uso

de

colchicina, tem sido urna técnica preconizada para superar pr�
blemas de esterilidade em híbridos interespecíficos.
Com este fim, para tentar obter a geração

F2

de L. bativa cv. Maioba x L. vi�oba PI 271938 empregou-se, por

tentativa, métodos de poliploidização que foram aplicados com
sucesso em outros gêneros (WERNER, 1983; SCHIFINO, 1985).
O método do gotejamento foi o primeiro utili
zado e constou da pipetagem (pipeta de 1 ml) de uma gota

de

solução de colchicina sobre gemas apicais axilares de 4 plâ�
tulas.

Empregou-se uma solução de colchicina na concentração

de 0,2%,preparada em 04/04/74 e conservada em congelador. As
plântulas obtidas de cultura de embrião foram
transplantadas para copos plásticos (200 ml) com
preparado conforme item 3.2.1.

previamente
substrato

A pipetagem foi feita de

8

em 8 horas, por 24 horas e os copos, mantidos em camaras úmi
das improvisadas com sacos plásticos.
verizararn-se as gemas com água destilada.

Após o tratamento pu!
Duas plântulas

fo

ram usadas como controle e gotejadas com agua destilada.
No segundo método, pequenos chumaços de algo
dão foram colocados sobre gemas axilares, de porçao

mediana

do caule, de plantas no estádio de elongação da haste floral
(p�1doamento).

Nesta segunda tentativa, a solução

foi

50 .
· preparada no dia da aplicação (21/08/87), a partir d� colch!
· cina pura diluída em água destilada, na concentração de 0,1%.
A aplicação da droga foi feita embebendo os chumaços na solu
ção e mantendo-os sobre as gemas por 12, 24 e 48 horas. Para
de

cada tempo de exposição à droga, foram tratadas 3 gemas
cada planta híbrida, num total de 3 plantas.

O algodão

foi

periodicamente umedecido com 0 ,2 ml de solução, em cada apli
cação, com o auxílio de uma a gulha hipodérmica de 1 ml. Após
o tratamento as gemas foram abundantemente lavadas com
destilada.

agua
trata

Três gemas de cada uma das plantas foram

das somente com água destilada e constituiram-se nos contro
les.
O numero de plantas tratadas foi muito restr!
to devido às dificuldades inerentes à obtenção do próprio hí
brido F interespecífico.
1
Os métodos foram analisados quanto a taxas de
poli-

gemas atrofiadas, mortalidade de plantas e numero de
plóides.
3.5.4. Obtenção da geraçao F1Rc 1 do cruzamento

(L. õa�iva x L. viftoõa) x L. õativa

No período entre 22/09/87 a 04/10/87

foram

realizados vários retrocruzamentos do híbrido L. �ativa
Maioba x

L. viftoJa PI 271938, utilizando-se o pai

cv.

recorren

te, o cultivar Maioba, corno polinizador porque o híbrido mos
trou-se macho-estéril.
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A avaliação do retrocruzamento também foi fei
ta quanto ao número de sementes F1RC1 por capitulo e o núme
ro de plantas obtidas.

3,6, CULTURA IN VITR0 1 DE EMBRIOES
1

A partir de setembro de 1986,

foi aplica

da a técnica de cultura de em brião para tentar superar

os

problemas de inviabilidade das sementes híbridas provenien
tes dos cruzamentos entre L . .bativa, L . .b�n�iola e L. vino
.ba.
Foram utilizados pequenos ensaios visando
averiguar a adequação de meios de cultura e idade de

em

e

em

diferentes etapas, pela dificuldade em se conseguir o

ma

briões. Estes ensaios, realizados em várias épocas

terial experimental, foram, no entanto, avaliados em con junto.
Foram colocados em meio de cultura

em-

briões imaturos esterilizados em hipoclorito de sódio
1,0% (QBoa 20%} por 10 minutos e lavado s 3 vezes

em

a
agua

estéril.
Os meios de cultura foram preparados com água
destilada e tanto estes quando as vidrarias foram
zados por autoclavagem a 1209C por 20 minutos.

esterili

As operaçoes

foram realizadas em condições assépticas, em câmara de fluxo
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laminar.

Os fracos, contendo 10 rnl de meio de culturà.e

as

sementes, foram vedados com filme plástico de PVC.
A composição completa dos meios

de

cultura

utilizados constam na Tabela 3, e todos eles foram

ajustados

para pH 5,8.
As plântulas obtida s da cultura

de

foram transferidas para copos plá sticos (200 rnl)
mo substrato a mistura Rendmax,
120°C.

autoclavada

embriões
tendo co-

por 2 horas

As plântulas foram i rrigadas com uma solução

ferti

lizante na base de 1 g/1 de adubo Ouro Verde (10-10-10
micronutrientes} e até a completa adaptação foram
em carnara úmida,

sendo após,

a

mais

mantidas

transferidas para casa

tela

da.

3.6.1. Cultura de embriões híbridos
em diferentes meios de cultura
Nos seguintes ensaios foram utilizados semen
tes rudimentares maduras,

isto é,

colhidas com 14 dias

ou

mais após a polinização.
Entre 26/09/86 a 28/10/86 foi realizada a pri
meira tentativa de cultura de embrião, sendo testadas 40 se·
mentes do cruzamento L. bativa cv. Maioba x

L. vi�oba

PI-

271938, no meio L1. O meio de cultura L apresenta a segui�
1
te composição por litro:
50% dos sais de MS (MURASHIGUE &
SKOOG, 1962), 30 g de sacarose, 8 g de agar.
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Tarela 3. Conposiç,ão dos rreios de cultura utilizados para cultura in vi
trd ae errbriÕ2s híbridos interespe:cíficos de Lac.tuc.a sp. (con
centração em mg/1) .
I

Compcnentes
NH4.N 03
(NH4) 2.S04
1N03

NaH2P04 .H2 0
CaCl2 .2H20
MgS04.7H?J
KH2 .P04
Na2.EDTA
FeS04 .7H?J
H3ID3
Mnffi4 • 4H20
MnS04.H20
Znffi4. 7H2 0
KI
Na2Mo'.J4 • 2H20
Cuffi4 .SH?J
CoCl2.6Hp
NiCl2.6H:z()
A1Cl3.6H2O
ácido nicotínico
tiamina HCl
piridoxina HCl
pantotenato de Ca
biotina
ácido fálico
mio-inositol
caseina hidrolisada
1-alanina
1-glutanina
1-serina
1-triptofano
1-cisteína

'1D
825

825

1650

950

950

1900

220
185
85
18,7

220
185
85
18,7
13,9
3,1
11,15

440
370
170
37,3
27,8
1

13,9

3,1
11,15
4,3

0,415
0,125
0,012
0,012

0,4

100
500

sacarose (g/1)
agar (g,/1)

0,76
1
0,01
0,02
0,035
0,055
1
1
1
1
0,1
10
100

30
8

20
7

3000
150
150
500

134
3000
150
150
500

37,3
27,8

3 7,3
27,8

10

10
2
0,75
0,25
0,025
0,025

3
2

0,75
0,25
0,025
0,025

3

1
10
l
4 000
1000
800
160
50
10

0,5

ATA

ANA

4 ,3
0,415
0,125
0,012
0,012

134

20

0,05
120
1

10
7
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Um segundo ensaio foi realizado entre

11/02/

por
comparando o meio L1 com o modificado
EENINK et alii (1982a), chamado neste trabalho meio L2, cuja
composição por litro e:
50% de sais de MS, 100
mg
87 a 13/06/87,

de caseína,
agar
L.

7 g

de

Foram colocados em cada meio 20 sementes

de

O, 5 mg

de

IAA,

sacarose,

1:iativa cv. Maioba x L. viJ-1...01:ia PI 271938,

8

L. vi)[,oJ:ia PI 274375 e

de (L. 1:iativa cv. Valmaine x

L. J:ie)[,�iola

sementes
40

de

sementes

PI 291939)

X

VÜt0.6a PI 271938.
Em 14/09/87

TO,

de

(Tabela 3) •

L. 1:ia:t ..Lva cv. Maioba x
L.

20 g

preconizado por

ção por litro é:
Heller (1953)

tomou - se

MA..ISONNEUVE

(1987),

macroelementos de MS,

citado por MURASHIGUE

taminas de MOREL

conhecimento

&

WETMORE (1951),

&

cuja

do meio
composi-

microelementos
SKOOG (1962),

de
vi-

20 g de sacarose e 8 g

de ágar.
As 8 únicas sementes obtidas do retrocruzamen
to (L. 1:iativa cv. Maioba x

L. vi�oJ:ia PI 271938)

x

L. 1:ia-

tiva cv. Maioba foram colocadas no meio TO.

4HELLER, R. Recherches sur la nutrition minérale de tissus
vegétaux cultivés in vitro. Ann. Sei. Nat. Bot. et Biol.
Vég. 11th series, 14: l, 1953.
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3.6.2. Cultura de embriões híbridos do cruzamento
L. Aativa CV. Maioba x L. vi�oba PI 271938,
em diferentes est2dios de desenvolvimento
Neste experimento, realizado entre
09 /87,

06/a7

a

objetivou-se estudar o comportamento de embriões ima

turos , em diferentes estádios de desenvolvimento, em um meio
de crescimento e posteriormente em um meio de gerrninação,co�
forme proposição de CHANDLER

&

BEARD (1983) oara cultura

'in

vitro' de embriões interespecificos de Hefianthu.6.
Primeiramente obteve-se sementes do cruzamen
to L. .óativa cv. Maioba x L. vi�o.óa PI 271938 com 4, 5,

6,

7, 8 e 11 dias após a polinização.

em

Estas foram colocadas

meio de crescimento CB1 sonstituido pelos sais do B5 (GAMBORG
et alii, 1968), vitaminas, aminoácidos e hormônios de CHAND
LER
tro.

&

BEARD (1983), 120 g de sacarose e 7 g de ágar por

li

Os frascos foram mantidos no escuro, a 26

du

±

20c,

rante 12 dias.
A seguir os materiais em cultura foram

trans

feridos para o meio de germinação CB2, constituído somente pelos
sais do B5, 10 g de sacarose e 8 g de agar, por litro. Os em

bri ões neste meio

foram mantidos em um fotoperiodo de 16

ras a uma intensidade luminosa de 2000 Lux
tura de 24±2°c.

ho

e a uma tempera
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3.7.

CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉfICA DE HÍBRIDO INTERESPECÍFICO
DE Lactuca
3.7.1. Análise biométrica de metáfases mitóticas
Análises mitóticas foram efetuadas em

ses de células obtidas de pontas de raízes.

metáfa

Para isto semen

tes de 'Maioba' e do PI 271938 foram colocadas para germinar
em placas de Petri, sobre papel de filtro umedecido, à

tem

peratura ambiente e sob luz contínua (ver item 3. 2.1).

Radí

culas em crescimento ativo com 2 a 2,5 mm de comprimento fo
ram coletadas.

As pontas de raízes dos híbridos interespecf

ficas, obtidos através de cultura de embrião, foram
das de plântulas recém tiradas do meio de cultura.

coleta
Todas as

pontas de raízes foram pré-tratadas com 8-hidroxiquinolina a
0,002 M por 3 a 4 horas, à temperatura ambiente.

A

seguir,

foram lavadas com água destilada e fixadas em Carnoy (3:1 de
etanol e ácido acético) por 24 horas.

Após a fixação, as rai

zes foram mantidas em álcool 70%, em geladeira, até a análi
se.
Para o preparo das pontas de raízes

usou - se

o método de Feulgen citado oor AGUIAR-PERECIN (1979 ). As
zes foram hidrolisadas em HCl lN, a 60oc, por 10 minutos, 1�
vadas em água destilada e coloridas pelo reativo de
durante 40 minutos.

O material foi lavado em agua

Schiff,
corrente

por 5 minutos e procedeu-se o esmagamento das raízes em
mim acético a 1%.

As

lamínulas foram removidas em

car
ácido

57.
acético

a

45%,

secas ao ar

e

montadas em bálsamo do Ca-

nadá.
As melhores metáfases foram fotografadas e as
medidas cromossômicas foram obtidas a partir das fotografias
Os cromossomos foram medi-

de 5 metáfases de cada material.

valores

dos utilizando-se um compasso, o qual forneceu os
em mm posteriormente convertidos em µm.

Com estas

medidas,

foram obtidos os parâmetros relação de braços (RB) e compri
mento relativo (CR), que permitem identificar cada par
mossômico.

cro

Os parâmetros foram calculados como segue:
RB =

CR =

braço maior

e

braço menor

comprimento do cEomossorno

canprimento

ao

lote

X

haplóide

Na construção do cariótipo, além dos

100

parame

tros RB e CR, foi utilizada a melhor fotografia metafásica de
cada espécie, de onde os cromossomos foram recortados, orde
nados pelo tamanho e alinhados pelo centrômero.

Com os valo

res médios dos comprimentos cromossômicos obtidos em 5 metá
fases construiu-se

os idiogramas de cada espécie.

A

clas

sificação dos cromossomos quanto à posição do centrômero foi
efetuada conforme a metodologia proposta por LEVAN
(1964}.

et

alii
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Empregou-se os procedimentos estatisticos

u

suais (GOMES, 1982), calculando-se o desvio padrão e o coef!
ciente de variação do comprimento absoluto dos

cromossomos,

do comprimento relativo e da relação de braços, para o

lote

haplóide de cada espécie avaliada.
3.7.2. Análise meiótica de L. baLiva cv. Maioba,
L. vi�aba

PI 271938 e do híbrido F1

interespecífico
Neste trabalho procurou-se observar o proces
so meiótico na microesporogênese, em anteras jovens de inflo
rescências ( capítulos) com

1 a 2 mm de comprimento.

florescências foram coletadas entre 10 e 12 horas

As

da manhã,

fixadas em Carnoy por 24 horas, estocadas em álcool 70%
mantidas em refrigerador até a análise

in
e

(EENJNK, 1975).

As lâminas foram observadas procurando-se re
gistrar, dentro das possibilidades, a maior quantidade de in
formações.
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO
4.1,

REAÇÃO DO GERMOPLASMA DE Laetuea AOS. minoJL
4.1.1. Ocorrência dos patógenos causadores da
podridão esclerotinia em alface
Ao isolar-se os agentes causadores da p::<lridão

de

esclerotínia em alface, em três épocas e em

diferentes

áreas de produção 1 na região de Mogi das Cruzes, SP,

verifi

cou-se ser S. mino.lL a única espécie de ocorrência em

19/06/

85 e em 29/01/86 e a mais frequente em 10/10/85

(Tabela 2).

A espécie S. �eteJLotiohum foi encontrada em dois locais, mas
isolada, a partir de uma Única planta doente dentre amostras
de 10 plantas, em média.
Os isolamentos individuais das amostras,

se

gundo o método de WILLETTS& WONG (1980), possibilitaram

a

perfeita identificação das espécies S. minoJL e S. -0efe.1Lotio
Jtum, conforme mostra a Figura 1.
Estes dados vêm mostrar que S.m,Üw.lL está predani
nané.l.o nos camp:::>s de produção de alface

Em

M:::igi das Cruzes.
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Observações anteriores de HAWTHORNE (1974) na Nova

Zelândia

e de IMOLEHIN et alii (1980) e PATTERSON & GROGAN (1984) nos
Estados Unidos

indicam que o fato também ocorre em outros

países.

Figura 1. Agentes causadores da podridão esclerotínia em al
face, isolados em Mogi das Cruzes, SP. Espé:::ies iden
tificadas pelo tamanho dos esclerócios: A - Seleno
tinia minon, B - S. belenotionum.

No relato de PATTERSON

&

GROG.Al..� (1984) a ocor

rência de S. belenotionum tem sido observada no inverno e na
primavera nos Estados Unidos, é esporádica e está

associa-

da a condições anteriores de prolongados períodos de temper�
tura amena e alta umidade ambiental.

Fato semelhante parece

ocorrer em Mogi das Cruzes, pois somente na primavera {10/10/
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85) detectou-se a presença desta esp§eie entre os
amostrados.

.-

isolados

,

Na mesma regiao, TOKESHI 1 tem constatado a

pr�

sença de S. 1.:ic.le1to.:tio1tum causando podridão nas folhas de fei
jão vagem durante a primavera e início do verão.
pela

neira

A única ma

qual S. 1.:ic.le1to.:tio1tum poderia estar

causundo

doença na parte superior da folhagem deste hospedeiro

seria

através da ação dos ascósporos, disseminados pelo vento. Es
tas informações vem concordar com as notificações
SMITH

&

COOKE (1971), HAWTHORNE (1973) e IMOLEHIN

de COLEYet

alii

(1980) de que os ascósporos são o principal inóculo de S.1.:,c.le
1totio1u1.m e, devido às condições anbientais necessárias à sua

ocor

rência, t êm ação mais restrita, sob o aspecto epidemiológico,
do que o micélio oriundo da germinação eruptiva dos escleró
cios de S. minoJt.
4.1.2. Reação do germoplasma de La.c.tuc.a. sob cultivo
em vasos, em solo artificialmente infestado
com S. minoJt. Experimento I

A Tabela 4 apresenta o resultado da avaliação
das plantas, aos 64 dias após o transplante em vasos,

atra

ves da percentagem de plantas m ortas.

1TOKESHI, H. (ESALQ/USP - Departamento de Fitopatologia Pi
1
racicaba). Comunicação Pessoal, 1988.
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Tabela 4. Reação de gerrroplasma. de La.c.tuc_a, sob cultivo em vasos, em so
lo artificialmente infestado com Sc.lvw.t.hua. mD10!t, expressa em
rnrcentagem de plantas rrortas (PM) • Avaliação aos 64 dias apSs
o transplante. &q::erimento I.

Pop.u.ações

Espé:ie

PI
PI
PI
PI
PI
PI

L. vÁ..JLoJ.ia.
L. VÁ..JLOJ.ia
L. aug uJ.i ta.na
L. 1.:,vuu.ola
L. 1.:,a,ti_va
L. 1.:,a,ti_va
L. 1.:,ativa
L. 1.:,a,ü_va
L. 1.iaüg na
L. a.Lta.)__c__a
L. 1.:,ativa
L. cÍJLegeana.
L. 1.:,vuu.ola
L. J.:,VUL,,wla
L. lativa
L lativa
L. lativa
L. lativa
L. quVtc.in.a
L cÍJLeg eana
L. lalig na
L. al.:ta.J..c.a.
L. 1.:,a,ü_va
L. .õativa
L. .6a.tiva
L. la.tiva.
L. ac.ulea:ta
L. lalig na.
L. .6VUU.Oi!..a.
L. .õa,ti_va.
L. .õa.tiva.
L. .6a,ti_va.
L. la,ti_va.
L. la.tiva.
L .6a.tiva
L. .õa,ti_va.
L. la.tiva
L. la.tiva

271938
274375
274898
274380
251245
250020

Áurea

Celtuce
PI 281876
PI 239015
Aurélia
PI 273574 A
PI 274372
PI 273617
Vitória Santo Antão
Grand Rapids
Valnaine
Slawlx>lting
N9 002
PI 273574 B
N9 90023
N9 012
Gallega
Corga A-ll--4
Regina 55
Babá
N9 001
N9 009
PI 271939
Regina 68
Regina 49
Gorga A-ll-76
Vivi
M::instruese R. d 1 f:tê
GL Mesa 659
Empress
Brasil 221
White Boston

PM
(%)

o

38
38
38
38
38
38
50
63
63
63
75
75
75
75
75
75
75
88
88
88
88
88
88
88
88
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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A hierarquia das médias, para suscetibilida
de das populações ao patógeno, evidenciou que

cultivares

diferentes

em

introduções de L. -0a�iva foram suscetíveis

e

graus, bem como as demais espécies selvagens, com exceçao
uma introdução de L. vino-0a(PI

2 71938) que

se mostrou

de

bastan

te resistente.
das

Comparando-se a disposição hierárquica
médias dos materiais comuns a este trabalho e ao
et alii (1980), verifica-se que há uma certa

de

ABAWI

concordância
ao

entre os resultados obtidos em ambos os estudos quanto
grau de suscetibilidade {Tabela 5).
Um fato importante é que a introdução

PI

271938 destacou-se como o único material com um alto nível de
resistência, apresentando em ambos os trabalhos zero por cen
to de plantas mortas.
Com relação à introdução PI 271938, cabe

um

esclarecimento sobre sua identificação botânica. No trabalho
de ABAWI et alii (1980) ela consta como L. -0enniola,

embora

os autores tenham alertado que ela mostrou-se morfologicamen
te diferente de todas as outras introduções de L. -0enniola
por eles testadas, mas assemelhou-se à forma bienal de L. vi�o4a, inclusive apresentando resistência ao

florescimento.

WAYCOTT 2 pesquisou os resultados de ABAWI et alii
comunicou que os materiais

(1980)

considerados resistentes

2 WAICOTT, W. (USDA/UPRU-US. Agricultural Research
Salinas, Ca ). Comunicação pessoal, 1984.

e

por es-

Station -

64 .
tes autores, ou seja, PI 234204
sp)

(L.

dentata), PI 274376

( L.

e PI 271938 { L.-6e!Uufo.ta ) estão todos erroneamente classi

ficados naquele trabalho.

Agora L. de_ntata está

da no gênero IxeJti-6, a introdução PI 274376

classifica

pertence ao gê

nero So11c.hu.1.:, e o PI 271938 é realmente L. viJtoJ.ia e não L. J.:,V!.
Jtiola..
Tabela 5. Comparação da reaçao de
germoplasma de La.e.tu.e.a,
de
sob cultivo em vasos, expressa em percentagem
plantas mortas {PM), em função de dois métodos de
inoculação: com grãos de cevada colonizados por S.
minoft (GCC) e com escler6cios incorporados ao so
lo (E IS) .

Populações

Espécies

PI 271938
PI 274375
PI 274898
Celtuce
PI 281876
PI 289015
PI 274372
Grand Rapids
Valmaine
PI 273574

L.

L.
L.
L.

L.
L.

L.
L.
L.

L.

v.i.JL0.6a
viJtoJ.:,a
au. g u.-6:t.ana.
bal.iva.
1.:,a.ti g na
a.lta.ic.a.
-6eJtJt,fo la
.õativa
-6a.tiva
d1i,e g eana.

1 Fonte: ABAWI et alii (.1980)
2 Fonte: Experimento I (1985)

PM ( % )
GCC 1

EIS2

o

o

62
100
100
81
62
96
100
100
92

38
38
50

63
63
75
75
75
88

65.
Com isto o presente trabalho confirma que fo�
tes de resistência ao S. minoh podem ser encontradas
introduções de L. vihoba.

éntre

Cómo esta espécie está relaciona

da a L. bativa, e possível a sua utilização em programas

de

melhoramento da alface cultivada via introgressão de genes de
resistência a S. minoh.
Neste trabalho, da mesma forma que no de ABA
WI et alii (l980), o gerrnoplasrna avaliado incluiu todos

os

grupos varietais de alface, ou seja: ereta (a maioria das es
pécies selvagens), roseta aberta (corno L. vihoba, L. bali g na
N9 009), folhosa (como

1

Vit6ria do Santo Antão'),

manteiga

(corno 'Âurea'), romana (corno 'Valmaine' ), aspargo ('Celtuce'),
americana

(corno

1

Great Lakes

1

).

O objetivo da

dos diferentes grupos foi estudar o comportamento dos
riais e compará-los com os dados de NEWTON

&

escolha
mate

SEQUEIRA (1972)

e HAWTHORNE (1974) que observaram que materiais com

hábito

de crescimento mais ereto foram menos suscetíveis ao

S. mi

noh, em condições de campo, do que aqueles com féDlhas basais
prostradas, com maior contato com o solo.

No entanto,

neste

ensaio em vasos obteve-se resultados semelhantes ao de ABAWI
et al.ii Cl9�0), sendo que nenhuma diferença evidente ocorreu
entre os vários grupos de a lface.
Na inoculação deste experimento foram

usados

esclerócios, incorporados a o substrato dos vasos, como prop�
gulos infectivos.

A escolha desta metodologia baseou-se

na

justificativa de ABAWI et alii (1980) de que este método se-
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ria menos severo do que o usado por eles (grãos

colonizados

por S. mino�), e poderia permitir a identificação de

mate-

riais com diferentes níveis de resistência ao S. minon. Com
parando-se a reaçao dos mesmos materiais presentes neste tra
balho e no de ABAWI et alii (1980), constantes na Tabela

5,

verifica-se que a inoculação com os esclerócios foi realmen
te menos severa.
Quanto a uma melhor discriminação dos

mate-

riais resistentes, embora pareça ter havido uma tendência neste
sentido observando-se a Tabela 5, os resultados completos do e�
perimento I, Tabela 4, não s ão suficientemente
para permitir uma afirmação.
ataque de S. minon.

consistentes

Parece ter ocorrido escapes ao

Um exemplo é a presença do cultivar Áu

rea, com 38% de plantas mortas, entre os materiais menos su
cetiveis.

Na região de Mogi das Cruzes onde Áurea é intensa

mente cultivada, tem se

mos trado muito sucetivel, conforme

relato de ZATARJN 3 e IKUTA 4 .

Outra razao para se

acreditar

na ocorrência de um escape é o fato de que Áurea e os demais
cultivares de alface são linhas puras, portanto, são popula
ções geneticamente muito homogêneas.

3ZATARIN, M. (EMPAER -· Setor de Olericultura, Campo Grande).
Comunicado pessoal, 1986.
4

rh'UTA, H. (ESALQ/USP - Estação Experimental de Hortaliças Mogi das Cruzes). Comunicação pessoal, 1987.
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Talvez a avaliação da reaçao de

resistência

de Lae�uea ao S. mlnon, em ensaios em vasos usando esta meto
dologia de inoculação, seja inadequada, por nao

apresentar

as condições favoráveis à ocorrência da doença igualmente em
todos os vasos.
Com o

método de inoculação empregado no expe

rirnento I, a ocorrência da doença fica na dependência da pre
sença, ao acaso, de esclerócios viáveis na superfície do so
lo e muito próximos das plantas.

A inoculação com graos co

lonizados por S. mlnon,embora sendo mais drástica,
que todas as plantas avaliadas estejam

sujeitas às

permite
mesmas

condições, em relação ao patógeno.
4.1.3. Reação de germoplasma de Lae�uea, sob cultivo
em solo artificialmente inoculado com

S. minon. Avaliação única aos 64 dias apos
a inoculação. Experimento II
Os resultados deste experimento estão na Tabe
la 6 e a análise da variância detectou pelo menos um contras
te significativo entre as populações testadas, ao nível

de

1% de probabilidade {Apêndice 1).
Pelos dados obtidos neste experimento verifi
ca-se que, biologicamente, L. vlno�a foi a única espécie, d�
ta coleção de germoplasma de Lae�uea, que mostrou-se
tente ao S. mlnon.

resis

A introdução PI 271938, com 12% de plan-
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Tabela 6. Reação de gerrroplasrna
alnente :infestado com
gem de plantas rrortas
culação. Experirrento

de Lac.tuc.a. sob cultivo em solo artifici
Su<UWWl.,ÚI.. minoJt, expressa em percenta
(PM). Avaliação aos 64 dias após a :ino
II. Dados não transformados.

Populações

EspÉcie

PM

PI 271938
PI 274375
PI 274898
N9 009
Vitória Santo Antão
Gorga A-11-4
PI 274372
Babá
White Boston
Slowl::x:ilting
PI 274380
PI 250020
Brasil 221
Valnaine
N9 012
Celtuce
Regina 49
N9 002
Jvbnstruese R d'tte
Grand Rapids
Regina 68
Vivi
Regina 55
PI 273574 B
PI 289015
Empress
PI 273764 A
Aurélia
PI 273617
Áurea
Gorga A-11-76
PI 281376
GL Mesa 659
PI 251245
Gallega
N9 90023

L . vÁAM a
L. vJJto1.:,a
L. augUó.ta.na
L. 1.:,aüg n.a
L. 1.:,a.;t,[v a
L. 1.:,a.;t,[va
L • 1.:, e.JtflÁ..ola
L. -6a.;t,[va.
L. ,6a.;t,[va_
L. -6 a.;t,[va.
L • -6 eJVI.Á,ofa
L. -6a.;t,[va.
L • .6aüva
L. 1.,a.;t,[va_
L • a.1,;tcúc.a
L. ,6a.;t,[va
L. 1.,a.;t,[va
L. que.Jtc.ina.
L • -6a.;t,[va.
L. -6a.;t,[va_
L. 1:,a.;t,[va_
L. ,6a.;t,[va.
L. ,6a.;t,[va
L. dtt.e.gean.a.
L. a.Lt.a.,i_c.a.
L. -6ativa.
L. dtt.e.ge.a.na.
L. 1.,a.;t,[va.
L. ,6 VUU,ola.
L. 1:,aüva
L. ,6a.;t,[va
L. 1.,aüg n.a
L. 1.,a.;t,[va.
L. 1.,a.;t,[va
L. J.:,a.;t,[va.
L. -6aüg na.

12 a

(%)

� !J a

74
75
75
76
76
78
81
82
82
82
86
86
86
88
89
90
91

92

92
94
94
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

d

Médias seguidas das mesrras letras não diferan er1tre si pelo de 'fukey
5% de probabilidade.

a
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tas mortas, sobressaiu-se novamente

pelo alto nível de re

sistência, embora estatisticamente semelhante às introduções
PI 274375 e PI 274898 com 18 e 50% de plantas mortas, respe�
tivamente.
A

percentagem média de plantas mortas das de

mais introduções de Laetuea e dos cultivares de L. lativa va
riaram entre 69 a 100%. isto é, mostraram-se altamente suce
tíveis.
Os altos valores das médias de percentagem de
plantas mortas, obtidas neste e xperimento, podem ser

devi-

dos, em parte, ao tipo de propágulo infectivo usado na inocu
lação.

Como ABAWI et alii (1980) consideraram no seu traba

lho, a inoculação com grãos colonizados por S. mino� permite
que urna massa de hifas em vigoroso crescimento fique sob

as

plantas, onde a constante umidade do solo e a temperatura fa
vorecem o ataque do fungo.

Por outro lado, a eficiência

inóculo não parece ter sido drástica ao ponto de nao

do

permi

tir a detecção de materiais com níveis médios ou baixos de re
sistência.

Comparando-se os dados deste experimento, Tabela

6, com os do experimento I, Tabela 4, verifica-se que, de mo
do geral, os resultados são concordantes.
Com relação à resistência de campo, condicio
nada pelo hábito de crescimento ereto de algumas introduções
ou cultivares, referida por NEWTON

SEQUEIRA (1972)

e

por

HAWTHORNE (1974), verificou-se pelo teste de médias que

L.

&

augu�tana, com 50% de plantas mortas, foi o único

material
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de hábito de crescimento ereto que distinguiu-se dos demais. Todavia,
no camJX) observou-se diferenç-.-a.s na evoluc;.ão
tetura das plantas.

Em

dá doença

em função

arqu_!

da

plantas eretas, de caules mais fibrosos, pdnci -

p:i.lmente das es�ies L. augM:tana, L. 1.,aiig na (PI 231876, N9 90023), L .
óenniola (PI 2743 72) e as introduções selvagens de L. óa:tiva
(PI 251245 e PI 250020), o fungo cresceu sobre os caules va
ries centímetros acima do solo, penetrando no interior

dos

mesmos e colonizando parte da região medular, onde formou urna
grande quantidade de esclerócios, antes da morte da

planta .

ABAWI et alii (1980) também f izeram observações semelhantes.
Estes resultados parecem indicar que a resis
tência de campo apresentada por alguns materiais não

ficou

muito evidente em função da forma como foi expressa a reaç ao
de resistência e não devido à metodologia de inoculação. Em
bora sendo geneticamente sucetíveis ao S. minon, nas
ç oes de campo alguBs materiais sobreviveram por um
maior do que outros.

condi
período

Mas, por ocasião da avaliação, 64 dias

após a inoculação, a contagem do número de plantas

mortas,

posteriormente transformada em percentagem, indicou que

to

das as espécies, de hábito ereto ou não, foram igualmente su
cetiveis, com exceção de L. v�no�a e L. auguótana.
A inoculação com grãos de arroz
por S. minon, usada no experimento II, foi
por reduzir a ocorrência

de escapes.

colonizados

mais eficiente
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4.1.4. Reação de germoplasma de Lactuca à S. mino�,
sob' cultivo em área artificialmente inoculada.
Experimento III

4.1.4.1. Percentagem de plantas :rrortas (PM)
As médias dos tratamentos estão na Tabela 7. A
análise da variância detectou pelo menos um contras te signi
ficativo entre populações, ao nível de 5%

de

probabilidade

(Apêndice 2) .
Este terceiro experimento vem confirmar

que

L. vl�o-0a PI 271938 é o único material que apresenta

maior

grau de resistência ao S. mlno�, com 26% de PM, embora
tenha diferido estatisticamente de outros materiais

nao

conside

rados sucetíveis com 67 a 81% de PM.
L. vl�o-0a PI 274375 e

L. augu-0tana PI 274898

mantiveram as mesmas posições que nos experimentos I

e

porem com 67 e 70% de PM respectivamente, mostraram-se
nas menos sucetíveis que as demais populações, sem

II ,
ape-

diferir

estatisticamente das mesmas.
A ausência de diferença significativa

entre

L. vl�o-0a PI 271938 e os outros materiais não reflete o fato
biológico que ocorreu no campo e isto é devido em parte a me
todologia de avaliação e em parte aos procedimentos estatís
ticos adotados, como a transformação dos dados em arco
./%7IõO, em busca de variâncias mais homogêneas
estatística.

na

seno

análise
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Tabela. 7. Reação de gennoplasma de Lac..:tuc.a, sob cu1tivo Em área inocu
lada artificialmente, exixessa Em p:;rcentagan de plantas rror
tas (PM) . Experimento III.
Pop.ilaç-.ão

Esfécie

PI 271938
PI 274375
PI 274898
PI 273574 A
Celtuce
PI 289015
Gr:-and Rapid
PI 273574 B
PI 274372
GL Mesa 659
Vitória Santo Antão
Gillega
Vivi
Slowoolting
Áurea

L. vi..Jtol.)a
L. v i..Jto ,6 a
L. augul.).:tana

Babá
Aurélia
Regina 6 8
Gorga A-11-4
PI 273617
N9 90023
N9 012
PI 271939
PI 251245
PI 250020
M:ri.oba
N9 001
PJ: 281876
M::IDstruese R. d'�tê
Empress
Brasil 202
Regina 55·
Valrraine
N9 009
PI 274380
Brasil 221
N9 002
Regina 49
White Boston
Gorga A-11-76

L. dJr,ege.ana
L. !.)ativa
L. aJLtaÃ_c.a
L. !.)ativa
L. dJr,e.ge.ana
L. l.)VlfÚola
L. !.)ativa
L. !.)ativa
L. !.)ativa
L. !.)ativa
L. !.)ativa
L. !.)ativa
L. !.)ativa
L. l)ativa
L. l)ativa
L. !.)ativa
L. ,Ó VUÚOW
L. ,6 al..i.g na
L. aLtaic.a
L. M.J-Uu..ola
L. Jativa
L • !.)ativa
L. !.)ativa
L. ac.ule.a.:ta
L. ,6 a..ü,g na
L. -t>ativa
L. -t>ativa
L. -t>ativa
L. Jativa
L. Jativa
L. -t>al..i.g na
L. -6VUÚola
L. -6a.:U..va
L. queJLc..úta
L. 1.,ativa
L. !.)ativa
L. -t>ativa

J?M
{%)
26 a
b
67
70
76
78
81
81
82
82
85
86
86
86
86
86
87
87
87
88
89
90
90
90
90
90
90

91
9]

91
91
91
91
93
93
93
93
96
96
96
100

b

MErlias seguidas das mesmas letras não diferan entre si pelo teste de T-u
key a 5% de probabilidade.
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Tabela 8., Reação de gerrroplasrra de Laetuea, sob cultivo em área inocu
lada artificialmente, expr-essa em irrlice de resistência (IR).
Experimento III ..
Dados transformados.
Popllação

Esf)Êcie

PI
PI
PI
PI
PI

L. V Á.JLO-M
L V,ÚtOI.:, a

271938
274375
274898
281876
273617
N9 90023
PI 251245
PI 273574 A
PI 273574 B
PI 289015
N9 001
PI 274372
Celtuce
N9 012
Gtl.lega
Grand Rapid
Valmaine
N9 002
Babá
GL Mesa 659
Regina 68
Vivi
Slawbolting
PI 250020
PI 271939
Regina 49
PI 274380
Ãurea
N9 009
M:rioba
Cbrga A-ll-4
Aurélia
Vitória Santo Antão
Empress
Regina 55
M::nstruese R. d':t:te
Brasil 202
Cbrga A-ll-76
Brasil 221
l'filite Bosta1

L. augUó:tana
L. bal,i,gna
L. bvvúola
L. bali,gna
L. bativa
L. dll,ege.ana
L. dJiegeana
L. oJ!,;ta),e,a
L. ac.ulea:ta
L. bvvúola
L. bativa
L • oJ!,;ta),e,a
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. quVLC,--Úut
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. -6 VULiola
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. ba.,l.i,gna
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. bativa
L. b ativa
L. bativa

IR*
14,33 a
13,04
b
12,53
12,11
11,90
11,80
11,78
11,53
ll,39
11,25
11,23
11,12
11,12
11,00
11,00
10,89
10,88
10,77
10,77
10,64
10,51
10,51
10,51
10,48
10,45
10,39
10,39
10,39
10,33
10,32
10,30
10,29
10,22
10,21
9,92
9,89
9,80
9,76
9,37
9,31
b

Mé::lias seguidas das mesrras letras não diferan entre si pelo teste de Tu
key a 5% de probabilidade.
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Por outro lado, é necessárió·. considerar . que
houve uma diferença altamente significativa entre blocos, p�
lo teste de F (Apêndice 2).
1

Isto ocorreu porque o bloco

C,

.ocalizado em uma área mais baixa, apresentou umidade relat!._

�a no solo mais alta que os blocos A e B, fatores que rx:rlem pr�
mover

o crescimento do fungo e a rápida evolução do processo

infectivo (IMOLEHTIJ et a1ii, 1980).

Foi possível

observar

primeiramente no bloco C plantas com uma massa cotonosa

de

micélio de S. mino� envolvendo as folhas basais, com um gra�
de número de novos esclerócios.

Então, supõe-se que as pl�

tas do bloco C nao estiveram sob as mesmas condições
dos blocos A e B.

que as

No bloco C deve ter havido um significat!._

vo aumento do potencial de inóculo, de tal magnitude que

se

refletiu na média geral de PM e de forma mais evidente nos ma
teriais menos sucetíveis.

Mesmo o material considerado

sistente, a introdução PI 271938 de L. vi�oha,

re

apresentou

uma média de 26% de PM, bem mais alta do que a observada

no

experimento II (Tabela 6) .
4.1.4.2. !ndice de resistência (IR)
As médias dos tratamentos referentes
parâmetro então na Tabela 8.

A análise da variância

a

este
detec

tou pelo menos um contraste significativo entre populaçÕes, ao
nível de 1% de probabilidade (Apêndice 2).
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A avaliação da reaçao de'.resistência do germ�
pla ..w;a de Lac.:tuc.a através do IR também indicou o PI

271938

de L. vi�oba como o material mais resistente com um

IR

14,33, seguido novamente pelas introduções PI 274375

de

L.

de

vi�oba com IR de 13,04 e PI 274898 de L. augub:tana com IR de
12,53.

Entretanto estas duas introduções não diferiram

das

demais populações, com valores de IR variando entre 12,11

a

9,31.
Apesar de algumas populações com altas percen
tagens de PM, isto é, mais sucetíveis, tenderem a apresentar
também valores mais baixos de IR, não houve uma correspondên
eia na distribuição hierárquica das médias destes dois para
metros.

Este resultado vem de encontro às observações

fei

tas no experimento II, quanto à resistência de campo.
Analisando comparativamente as médias das po
pulações em relação a PM e IR nota-se que materiais

conside

rados altamente sucetíveis com 90% de PM, em média, como
baligna PI 281876 e N9 90023, L. beftftiala PI 273617,
:t.lva PI 251245 e outros, situam-se entre os menos
veis quando avaliados pelo IR.

L. ba
sucetí

são justamente aquelas popu

lações, que por apresentarem hábito de crescimento
caules mais fibrosos, não permitem boas condições
ataque rápido do patógeno.

L.

ereto
para

e
o

Embora doentes, estas plantas so

brevivem por um tempo significativamente maior.
Ao presente caso ajustam-se perfeitamente

as

considerações de CARDOSO (1967) de que a doença é um proces-
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dinâmico, resultante da interação. patógeno, hospedeiro

E''"'

e

=�io ambiente, e é possível avali&-la de dois modos diferen
Les.

No primeiro,

a avaliação é feita considerando-se o re

,':ado final do processo, após um tempo determinado. No se
g!.:":�o modo, avalia-se a evolução do processo propriamente di
to.
Uma das avaliações deste experimento III e as
dos experimentos I e II foram feitas computando-se apenas

o

resultado final do processo patogênico, expresso em percent�
gero de plantas mortas (PM) no fim do experimento.
deste método foi possível identificar uma fonte de

Através
resistên

eia e avaliar grosseiramente os dois métodos de inoculaç:.ão uti
lizados neste trabalho, mas nao permitiu uma idéia clara

da

variação da resistência nos demais tratamentos.
Porém quando a doença foi avaliada pela

evo

lução do processo patogênico, no experimento III, através do
IR, foi possível diferenciar, coerentemente com as

observa

ções de campo, três grupos de populações quant o a reaçao

ao

S. mino�: resistente, tolerante e sucetível.
O PI 271938 é indiscutivelmente o material de
maior nível de resistência ao S. mino�, desta coleção de ge�
moplasma de Lactuca.
Pode-se dizer que os materiais tolerantes sao
aqueles que apresentam IR entre 13,04 a 10,88 e que na gran
de maioria são espécies selvagens de Lactuca, plantas herbá
ceas de hábito de crescimento ereto, caule bastante

fibroso
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e muitas apresentando um vigoroso crescimento vegetativo. Tam
bém estão neste grupo os cultivares de alface que

apresentam
fo

as características estudadas por HAWrHORNE (1974) como
lhas eretas e com pouco contato com o solo como

1

Celtuce' do

tipo aspargo, 'Gallega' do tipo latina e 'Valmaine'
romana.

Assim confirma-se as observações de NEWT ON

do tipo
&

SEQUE!

RA (1972) e de HAWTHORNE {1974) de que há materiais que apr�
sentam uma resistência de campo, por possuírem uma arquitetu
ra foliar que não permite a formação de microclima
ao patógeno.
atraso no

favorável
um

Desse modo, a resistência é expressa por

a parecimento

dos sintomas.

O último grupo é formado pelos materiais sue�
tiveis, com IR variando de 10,77 a 9,31 .

Observa-se1 na Ta

bela 8/que são justamente os cultivares de alface do tipo�
teiga, os mais sucetiveis nos cultivos comerciais, que apre
sentam os valores mais baixos de IR.

Estes dados também es

tão de acordo com aqueles encontrados por HAWTHORi.�E {1974}.
Como NEWTON

&

SEQUEIRA (1972) argumentaram, se

a resistência de campo for somente o resultado de um

meca-

nismo morfológico de escape ao ataque do

sele

patógeno, a

ção para tipos de plantas com cabeças de valor comercial po
derá resultar em total perda desta resistência.
Pelos resultados obtidos, dados

bibliogr áfi

cos e observações de campo, verifica-se que o caráter resis
tência de campo ao S.

mi1101t

não terá maior importância

o melhoramento da alface no Brasil, pois paradoxalmente

para
se-
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rao selecionadas plantas do tipo manteiga, com hábito
crescimento em roseta, com folhas basais largas,

de

forman-

do um ângulo reto em relação ao solo e folhas internas embricadas para formar cabeças bem fechadas, pouca fibra
pendoamento lento. Mesmo que a alface romana fosse o

e

tipo

preferido no mercado local, ainda assim seria muito ques tionável usar a resistência de campo cano uma medida de con
trole ao S. minoJt. porque, como HAWTHORNE (1974)
ela é geneticamente suscetível ao patógeno e a

enfatizou,
severidade

da doença sobre os tipos eretos de alface está condiciona
da pela densidade do inóculo no solo e pelas condições cli
máticas favoráveis ao patógeno.
Laetuea viJt.oha apresentou, em todos os expg
rimentos, um mecanismo de reação de resistência ao

S. mi

noft mais consistente. Desse modo L. viftoha PI 271938 desta
cou-se como a única fonte d e resistência genética

a

este

patógeno, dentre as populações da coleção de germoplasma
de Laetuea avaliadas neste trabalho.
4.1.5. Reação do híbrido F1 (L. cativa cv. Maioba
x L. viftob a PI 271938) e dos parentais
em
experimento com folhas destacadas. Experi
mento IV.
Os dados d a análise de variância referen
tes à reaçao foliar do F1 ( L. bativa cv. Maioba x L. v-Útoba PI
271938) e de seus parentais ao S. 11u�noft, e>..-pressa em porcentagem de
área foliar atacada, em quatro períodos de avaliação,
tão no Apêndice 3.

es
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o quadrado médio relativo à fonte de variação
genótipos (parcela) não foi significativo contrariando o re
sultado esperado.

Provavelmente isto foi devido ao

reduzi

do número de repetições, o que causou uma menor precisão ex
igual

perimental, indicada pelo coeficiente de variação "a"
a 38,76%.

No entanto os quadrados médios de períodos de ava

liação (subparcela) e da interação

genótipos x períodos

de

avaliação mostraram-se significativos ao nível de 1% de pro
babilidade pelo teste de F .

O

coeficiente de variação

"b",

igual a 9,87%, indicou uma razoável precisão experimental.
O desdobramento genótipos dentro de cada
ríodo de avaliação mostrou que houve diferenças

pe

significati

vas entre genótipos no 39 e 49 período (Apêndice 3).

Isto

indica que a reaçao de resistência dos genótipos variou dife
rentemente para cada período.

Este resultado é expresso com

maior clareza na Figura 2 pelos diferentes graus de

inclina

ção das retas obtidas, para os três genótipos, pela regressao
linear simples dos valores de área foliar atacada por S. mi
no�, em função dos quatro períodos de avaliação.

A percent�

gem de área foliar atacada a umentou com o passar do

tempo,

como era esperado, mas de uma forma mais acentuada nas

fo

lhas de L. 6ativa cv. Maioba.
Na Tabela 9 encontram-se as percentagens

mé

dias de área foliar atacada dos três genótipos testados

nos

quatro períodos e a comparação destas médias pelo
Tukey.

teste

de
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�abela 9. Reação foliar do hibrido F1 L. hativa cv. Maioba x
L. vi�oha PI 271938 e dos parentais ao
S. mino�
expressa em % de área foliar relativa atacada, em
quatro periodos de avaliação. Experimento IV. Da
dos transformados em ✓%/100.

GenÓtip:)S

1

( 5)
Maioba {A)

PI 271938 (B)
F1 {AxB)

23,06 a
20,73 a
20,19 a

Período de avaliação
(n9 dias pós-inoculação)
3
2
(6)
( 7)
37,63 a
39,94 a
30,36 a

4
(8)

63,79 a
51,53 b
43,42 b

89,05 a
66, 8 b
59,90 b

Médias seguidas da mesma. letra não diferem entre si pelo teste de Tukey,
ao nível de 5%, p.:rra cada periodo.

Nos primeiros dois períodos os valores obser
vados nao diferiram entre si, mas nos dois últimos houve di
ferença significativa entre o cultivar Maioba, sus cetivel

ao

S. mino� e a introdução PI 271938 de L. vi�Ohlltresistente.
Convém destacar que o híbrido

interespecífi

co entre o parental resistente e o sucetível mostrou uma rea
çao de resistência

levemente

superior

a

do

tal resistente,durante toda a condução do experimento,
forme mostram as Figuras 2 e 3 e a Tabela 9 .

parencon
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Figura 2. Regressão linear simples dos valores de área foliar atacah J;X)r
Scle.ltotü1ia nu'.11.oJt (%) ooservad::>s em função de quatro períodos
de avaliação p:rra três genótipos de La.e .foca sp.
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Figura 3. Reação foliar de Lac.:tu.c.a sp. ao Sc.R..e.1to:tin.i.,a minoJt
7 dias
após a inoculação. A - L. óativa cv. Maio
ba (sucetível); B-F, (Maioba x PI 271938), e - L.
vi1toóa PI 271938 (resistente).

Embora os resultados tenham sido obtidos

de

uma pequena amostragem, que originou valores muito

variá

veis, gerando uma baixa precisão experimental, não é

possí

vel desprezá-los pois se constituem em um indicativo

impor

tante de que a resistência de L. vi1toóa ao S. minolt pode ser

transferida para L. óativa.

De um modo geral, a metodologia empregada�
do folhas de alface destacadas, para a avaliação

da

reaçao

ao S. minon., mostrou-se adequado, mesmo considerando-se
S. mlno!t não é propriamente um patógeno foliar.

que
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Anteriormente Stevens e Hall 5 e Ransey 6

cita

dos por CHAVES (196 1} já haviam usado a técnica de folhas de
alface destacadas para o estudo da infecção causada por

as

c6rporos de S. �ele�otio�um.
O emprego desta metodologia comprovou algumas
das vantagens citadas por YARWOOD (1946} como economia de es
paço e material do hospedeiro, menor quantidade de inóculo, fa
cilidade em se fazer as observações.
Por outro lado EENINK

&

DE JONG (1982)

argu

mentaram que o uso de folhas destacadas, cotilédones ou
cos foliares permitem a superação de boa parte das

dis

influên

cias ambientais, tornando muito eficiente a avaliação da re
sistência de

um

grande número de materiais bem como de popu

lações segregantes.

Mas estes autores alertam que é necess�

rio cuidado na interpretação dos resultados, lembrando

que

é preciso correlacionar as reações foliares com,as das plan
tas adultas no campo.
No presente caso, a reaçao do PI 271938 e
cultivar Maioba em condições de campo, avaliada no

do

experi-

5sTEVENS, F.L. & HALL, J.G. A serious lettuce disease (sele
clerotiose) and a method of control. North Carol. Agr. Exp.
Sta. Tech. Bul. 8: 87-146, 1911.
6

R.M1SEY, G.B. Sclerotinia species causing decay of vegeta
bles under transit and market conditions. Jour. Agr.Res.
31: 597- 6 32, 1925.

84.

mente III através da percentagem de plantas mortas e do índi
ce de resistência (Tabelas 7 e 8) pennite confirmar a reaçao

fo

liar de resistência e de sucetibilidade, respectivamente

de

cada material, como está evidenciado na Figura 3.

4,2, HIBRIDAÇÃO INTERESPECfFICA EM

Laetuca

4.2.1. Obtenção de híbridos F1 do cruzamento
L. -0ativa x L. vi�o-0a
A Tabela 10 resume os resultados dos trabalhos
de hibridação interespecífica entre L • .õativa e L.

vi�o-0a,

realizadas em três períodos diferentes.
As combinações parentais entre os

materiais

das duas espécies não foram previamente determinadas. Os cru
zamentos foram casuais e condicionados ao florescimento

L. vi�o-0a.

Na primeira etapa dos cruzamentos,

de

praticamente

não se conhecia nada da ecofisiologia das espécies selvagens
de Lactuca.
O polinizador L. vi�o-0a é bienal e requer obr!_
gatoriamente um período de vernalização, na fase de
para ser induzido ao florescimento.

roseta,

A diferenciação

floral

inicia e ocorre estimulada por fotoperíodo longo e temperat�
ra elevada.

Dessa forma, L. vi�oha é incapaz de entrar natu

ralmente na fase reprodutiva após a vegetativa, no mesmo
{PRINCE, 1980) •

ano.

as.
Tab ela 10. Hibridação interespec:ífica de LacA:u.ea bativa x L. vbto.óa expre�
sa em núrrero rrédio de serrentes por capítulo {NSC) e núrrero de
plantas obt idas (NP) •
Período

19
(out/85rnar/86)

29

(rnai/86-

39

(nov/86ago/87)
NCP
NS
*

Cruzanentos

NCP

NS

NSC

NP

PI 251245 x PI 271938
PI 250020 x PI 271938
G:>rga A-11-76 xPI271938
Grarrl Rapids : x PI 271938
Brasil 221 x PI 271938
x PI 271938
Ãurea
GJrgaA-11- 76.x PI 27437 5
Grand Rapids PI 274375
Brasil 221 x PI 274375

26
111
150
150
70
25
25
150
100

12
34
18
78
10

0,46
0,31
0,12
0,52
0,14

3
89
20

0,12
0,59
0,20

o
o
o
o
o
o
o
o
o

PI 25.1245 X PI 271938
PI 250020 X PI 271938
legina 49 X PI 271938
G:>rga A-1176 xPI271938
x PI 271938
Maioba
Iegina 49 X PI 274375
x PI 274375
Maioba

120
27
10
80
138
15
130

40
1

0,33
0,04

11
89

0,14
0,64

8*

99

0,76

3*

x PI 271938
Maioba
PI 271938

327
30
30

199
533
353

0,61
17,77
11,90

Maioba
Ccntrole
Ccntrole

= núnero de capítulos polinizados
= núrrero de senentes colhidas
= plantas obtidas através de

o

o

o

o

o

o

o
o
o
o

o

9*

cultura 'in vitro' d e embr iões.
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No primeiro período L. vittof.,a foi

semeada

em 12/4/85, como as demais espécies, e enquanto a maioria das
popul?';Ões foresceram entre 30/6/85 e 15/8/85, L. vi._ttof..a

só

veio a florescer em 08/10/85. Na tentativa de obter-se a coin
cidência de florescimento entre as espécies,

feitos

foram

plantios escalonados.
O segundo período de cruzamentos iniciou

em

maio de 1986, quando novas plantas de L. \l{,ftOf.,a floresceram.
Estas plantas, cuja semeadura ocorreu em 15/01/86, foram
tadas com ácido giberélico a 50 ppm, para indução

trª

artificial

ao florescimento e este tratamento provocou uma resposta

sa
em

tisfatória, antecipando o florescimento em dois meses,
comparaçao com o primeiro período.

Outro tratamento que mostrou ser interessan
te foi a poda da haste floral, forçando a emissão lateral
ramos floríferos, o que, em alguns casos, permitiu

de

dilatar

o período de florescimento de L. vittof.,a por quatro meses.
Estes procedimentos viabilizaram urna

maior

coincidência de florescimento entre as espécies em questão.
Com exceção dos cruzamentos Ãurea x PI 271938,
n o primeiro período e Regina 49 x PI 271938 e Regina

49

X

PI 274375 todos os demais produziram sementes híbridas (Tabela
10. Estas sementes foram facilmente reconhecidas por apresentª
rem coloração mais clara, serem enrugadas, muito pequenas

ou

atrofiadas, em alguns casos parecendo haver somente o tegumen-
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to, enquanto as sementes oriundas de autopolinização eram nor
mais. Estas mesmas características foram observadas por LIND
QV'IST {1960a) e EENINK et alii (1982) em sementes de F1 (L. ia
tiva x L. vitto.&a).
Os resultados obtidos confirmaram as obser
vaçoes de LINDQVIST (1960), EENINK et alii (1982), MAXON SMITH
(1984) e MAISONNEUVE (1987) de que há uma variação

no

grau

de compatibilidade entre materiais de L. .&ativa e L. vitto.&a
Há materiais de L . .&ativa que são mais compatíveis com L. vi
tto.&a

em termos de hibridação, fato que pode ser observado na

Tabela lD, através do indicado r expresso pelo número

médio de

sementes produzidas por capitulo. Os cultivares Grand
no primeiro período, e Maioba, no segundo, cruzados
introduções PI 271938 e PI 2743 75 de L. v-<.,tt.o-óa,

Rapids
com

as

apresentaram

o melhor desempenho.
Os cultivares Ãurea e Regina 49, respectivê
mente no primeiro e segundo períodos cruzados com L. VÚL0.6a,
foram os exemplos de cruzamentos mal sucedidos, onde

nao hou

ve formação de sementes híbridas.
Das introduções selvagens de L • .&ativa,

o

PI 251245 parece ter maior afinidade genética com o PI 271938
de L. vitto.&a do que o PI 250020, pelos dados obtidos no

pri-

meiro e segundo períodos, mas ao contrário do que LINDQVIST
(1960a) observou nos seus experimentos, estas formas selva
gens não se destacaram quanto à capacidade de combinação
L. v-llto.&a, em comparação com as variedades cultivadas
neste trabalho.

com

usadas
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Por outro lado, também há diferenças
as introduções de L. vi�o-0a. No presente trabalho

entre

obteve-se

um menor número médio de sementes por capítulo no cruzamento
Maioba x PI 271938 do que no Maioba x PI 274375. No entanto,
as sementes provenientes deste último eram de pior qualidade,
muito mais rudimentares e mal formadas, o que

posteriormen

te se traduziu em um menor número de plantas. Fatos semelhan
tes foram notificados por LINDQVIST (1960a), MAXON SMITH(l984)
e MAISONNEUVE (1987}.
As sementes híbridas obtidas no primeiro

pe

ríodo de cruzamento foram semeadas no sistema "speedling",
com substrato autoclavado, mas nao conseguiram germinar. Co
mo todas as sementes F 1, pelas suas características deveriam
possuir embriões rudimentares, então o insucesso na obtenção
de plantas foi devido à inadequação do método de propagaçao.
A partir do segundo período, todas

as

se-

mentes híbridas foram colocadas em meio apropriado para cul
tura 'in vitro' de embrião, cuja metodologia foi apresentada
no item 3.6. Na cultura 'in vitro' muitas sementes germinaram,
mas

um

significativo número de plântulas oxidaram e morreram

poucos dias após. Somente obtiveram-se plantas dos cruzamen
tos envolvendo o cultivar Màioba com as introduções de L. vl
�o-0a (Tabela 10).
Mai,oba (Figura 4) é um cultivar rústico,
nao forma cabeça, bastante produtivo

e

de pendoamento

que
ra-
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pido (ZATARIN, 1985). Segundo KERR 6 este material provavelmen
te foi introduzido no Maranhão por volta de 1. 6 00 por coloniza
dores portugueses e adaptou-se muito bem às condições

da Ilha

são Luiz, onde é tradicionalmente cultivado.
A introdução PI 271938 de L. vi�o-0a (Figura 5)
por ter sido identificada como uma fonte de resistência ao S.
mino�, tornou-se o material mais importante deste trabalho.
Como, aparentemente, a

melhor

combinação

parental ocorreu entre Maioba e o PI 271938, no terceiro perí9
para

me

No terceiro período obteve-se, em média,

0,61

do trabalhou-se exclusivamente com estes materiais
lhor caracterizar o híbrido entre eles.

semente por capítulo no cruzamento Maioba x PI 271938,

cado

que concorda com o anteriormente obtido, que foi de 0, 6 4 (Tab§
la 10). No entanto, a avaliação do número de plantas ficou pr§
judicada devido à ocorrência de perdas por contaminação

do

meio de cultura para embrião, resultante principalmente da de
ficiência no fechamento dos tubos. Mesmo assim, foram

obtidas

9 plantas híbridas, que, superada a fase de adaptação

após

a

cultura 'in vitro', mostraram-se muito vigorosas e com caracte
rísticas intermediárias dos pais, o que se pode concluir

pela

observação das Figuras 4, 5 e 6. Os híbridos (Figura 6)

apre

sentaram pigmentação na nervura central e na lâmina foliar co
mo L. vi�oba e hábito anual corno L. bativa, características
também observadas por THOMPSON et alii (1941).
6 KERR, E.W. (Universidade Federal do Maranhão, Departamento
de Biologia, são Luiz). Comunicação pessoal, 1987.
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Figura 4 - Lactuca �ativa cv. Maioba

Figura 5 - Lactuca viho�a PI 271938
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Figura 6. Híbrido F1 (Laetuea �ativa cv. Maioba x
PI 271938).

L. vi4o�a

As plantas F 1 exibiram um curto período vege
tativo (.fase de roseta) seguido da elongação dos internós su
periores e a formação da haste floral.

Logo após ocorreu

a

diferenciação floral e, do mesmo modo como PRThlCE (1980) ob
servou em L. �e44fola, houve um curto período de alta taxa
crescimento, com uma acelerada elongação dos ramos
ros.

florífe

Nesta fase observou-se, em várias plantas híbridas,

ocorrência de uma anormalidade.

de

a

Os ramos em in,benso cresci

mento passavam a apresentar uma súbita murcha, ficando flâci
dos e pendentes, coro grande exudação de látex após um ou dois
dias.

Finalmente desenvolvia-se uma necrose na ponta dos ra

roos envolvendo botões florais (capítulos) ainda em desenvol-
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vimento e até mesmo flores já polinizadas artificialmente.
Os sintomas deste distúrbio parecem estar li
gados a deficiência de cálcio (Milliaway & W.iliersholm 7

cita

dos por CASTELLANE, 1988).
Anomalia semelhante foi registrada por MAISON
NEUVE (198 7 ) em híbridos Fl (L. -0ativa x L. -0alig na).
Esta desordem, aparentemente fisiológica, acar
retou a perda de vários cruzamentos e retrocruzamentos e li
mitou a obtenção de dados nos dois primeiros períodos de tra
balho.
Dos vários procedimentos adotados para tentar
superar o problema, as pulverizações foliares quinzenais com
cálcio e boro (�tem 3.5) mostraram-se eficientes e foram rea
lizadas como tratamento preventivo de rotina.
Os híbridos herdaram de L. vi�oha o

caráter

brácteas reflexas, que não mantêm protegidos os aquênios

no

capitulo, permitindo que, quando maduros, seja intensa a S'lâla
dispersão.
sementes.

Isto dificultou a colheita e ocasionou perdas de
Este caráter, que é a expressão de um gene

domi

nante, tem sido encontrado somente nas espécies selvagen�con
exceçao de L. altaiea (WHITAKER & McCOLLUM, 1964; LINDQVIST,
19 56)

7

MILLIAWAY,R.M. & WILERSHOLM, E.A. Calcium and metabolic di
sorders. Commum. Soil Sei. Plant Anal., 10:
1 - 28,
1979.
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As plantas híbridas que atingiram a maturida
de e floresceram, mostraram-se altamente estéreis.
fato foi observado por THOMPSON et alii (1941),
(1960a), NORWOOD et alii (1980), EENINK et alii

O

mesmo

LINDQVIST
(1982)

e

MAXON SMITH (1984).
E m urna única planta foi verificada a presença
de poucos e muito

pequenos grãos de pólen aderidos aos

es

tigmas, mas apesar de várias tentativas de autopolínização ,
não obteve-se sementes F2. Nas flores das demais plantas hí
bridas notou-se a presença de anteras murchas e sem graos de
pólen.

EEN INK et alii (1982) comentaram que

a

esterilida

de masculina dos híbridos interespecíficos entre
e L. vi�oba, apresenta uma gradação.

L.

-0ativa

Há plantas que nao pr�

duzem sementes após autopolinização porque não têm grãos

de

pólen ou porque estes s?o anormais.
Neste trabalho observou-se que os híbridospe�
maneciam coro as flores abertas por um maior período de tempo
do que as plantas progenitoras. Em alguns casos as flores das
plantas híbridas permaneciam abertas até às 16:00,
to as de'Maioba' fechavam às 11:00

enquan

e as do PI 271938 às 12:00.

Esta característica apresentada por híbridos

interespecífi

cos de Lactuca foi correlacionada por EENINK et alii (1982a)
com falhas na microsporogênese e com a menor quantidade

e

qualidade do pólen, isto é, com aspectos da esterilidade. Es
tes autores afirmaram que a característica pode ser útil pa
ra identificar rapidamente casos de esterilidade masculina e
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feminina após autopolinização, fazendo-se uma observação ma
croscópica do comportamento de fechamento das flores, quando
esta planta é autopolinizada naturalmente ou cruzada.
Tanto a inviabilidade das sementes híbridas co
mo a esterilidade das plantas se constituem em barreiras in
terespecificas presentes no cruzamento L. -0ativa x L.

vino-

4.2.2. Retrocruzamento CL. -0ativa x L. vino-0a) x

L. -0ativa
Oito plantas do F1 CL. -0ativa

cv. Maioba

x

L. vi�o-0a PI 271938) foram retrocruzadas com Maioba, o proge
nitor masculino, mas somente duas chegaram a produzir semen
tes F1RC1. De 53 capítulos, polinizados artificialmente, ob
e
teve-se somente oito sementes de aparência quase normal
com as características de L. vi40-0a.

Este retrocruzan:ento pro

duziu, em média, 0,15 sementes por capitulo.

Apesar de

ser

muito baixo, este valor é bastante importante porque vem de
monstrar que existe um baixo grau de fertilidade feminina no
híbrido {L. -0ativa x L. vi�oha).
Das oito sementes F1Rc1, colocadas em meio de
uma
cultura para embrião, somente uma germinou, o riginando
plântula perfeita e vigorosa (Figura 10).

Porém, perdeu -se

acidentalmente este material durante a fase de adaptação, ro
go após seu transplante do tubo para vaso.
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·,

Os resultados acima vem de encontro

aos

de

obteve

�XON SMITH (1984) que em 135 capítulos polinizados

Duas
19 sementes F1Rc1. Destas, somente cinco germinaram.
plantas morreram antes do florescimento, uma foi completamen
te estéril e as duas restantes ch egaram a produzir sementes.
MAISONNEUVE (1987) retrocruzou h íbridos F1 (L.
-0ativa x L. vino-0a), com quatro combinações parentais dife
rentes, usando como polinizadores sete variedades

cultivadas

de alface e obteve resultados semelhantes aos acima

comenta

dos, mas notificou que o maior ou menor sucesso na

obtenção

de sementes e plantas F1Rc1 está também na dependência da har
monia entre os genomas parentais envolvidos.
4.2.3. Cruzamento ponte entre L. -0ativa, L. -0enniala
e L. vi..noirn
4.2.3.1. Obtenção de híbridos F1
CL. -0 a.tiva x L -0enniala)
Dezenas de cruzamentos de maneira

.,.
rec;!.,proca
..

foram feitos entre L. -0ativa (Vitória de Santo Antão,
A-11-4, Babá, - Aurélia, Grand Rapids,Brasil 221,
White Boston, Ãurea e Celtuce) e L. -0enniola

(PI

Gorga

Valmaine,
274372,

PI 271939 e PI 273617).
A produção de sementes híbridas foi normal.Em
avaliações preliminares registrou-se uma produção média de 14
a 18 sementes por capítulo.
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As plantas F1 nao apresentaram

irregularida-

des e em algumas combinações parentais o efeito da
se foi bastante evidente.

hetero-

Os híbridos apresentaram,

predo

minantemente, características do progenitor selvagem, L. -0eft
ftiola, como observado por WHITAKER

&

JAGGER (1939) e

THOMP

SON et alii (i941).
O florescimento foi normal e as plantas F1 pr�

duziram sementes viáveis, sem mostrarem sinais evidentes

da

existência de algum tipo de esterilidade parcial, em nenhuma
combinação parental, ao contrário do observado por LINDQVIST
(1960a,b) entre certos F1 (L. -0ativa x L. -0e�ftiola)
geraçoes segregantes.

e

suas

Resultados semelhantes aos do presente traba
lho indicaram que não há nenhuma barreira à hibridação ou

a

transferência de genes entre L. -0ativa x L. -0eftftiola (GLOBER
SON et alii, 1980; NORWOOD et alii, 1980; EENINK

et

alii,

1982a e MAXON SMITH, 1984).
4.2.3.2. Obtenção de híbridos F1
(L. -0eftftiola x L. vi�o-0a)
Os resultados dos cruzamentos envolvendo
-0eft�iola (PI 274372, PI 271939 e PI 273617) e

L.

L.

(PI 271�38 e PI 274375) estfio na Tabela 11.
Como era esperado, de acordo com relatos
LINDQVIST (1960a)_ e EENINK et alii (1982a), os

de

cruzamentos

58

56
20

PI 273617 x PI 274375

('Valmaine x PI 271939) X
PI 271938
Controle ('Valmaine'x PI 271939)

60
182
90
110

50

274372 x PI 271938
271939 X PI 271938
273617 x PI 271938
274372 x PI 274375

NCP

PI 271939 x PI 274375

PI
PI
PI
PI

Cruzamentos

107
343

10

14

13
78
16
18

NS

NCP = número de capítulos polinizados
NS = número de sementes colhidas
* = plantas obtidas através do sistema "speedling"
** = plantas obtidas pela cultura 'in vitro' de embriões

Ago/
Out/86

Abr/
Jul/86

Período

1,91
17,40

0,17

0,28

0,22
0,43
0,18
0,16

NSC

6 **

o

o

1*

o

3*
1*

NP

-

Tabela 11. Hibridação interespecífica de L. -0e�4iola x L. vi4oha e cruzamento
(L. -0a�iva x L. -0e44iola) x L. vi40-0a, expresso em número médio de
tes por capítulo (NSC) e número de plantas obtidas (NP).
ponte
semen
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entre L. .óettttlola e L. vltto.óa apreseritaram problemas

devido

a barreiras interespecíficas, a semelhança do que foi comen
tado no item 4.2.1 sobre a obtenção de híbridos F1 (L . .óatl

va x L. v.ltto.óa) •

Os cruzamentos entre materiais das espécies eu
questão também produziram um reduzido número de sementes pe
quenas e mal formadas e mostraram que houve diferenças
congruência . entre as combinações parentais.

O parâmetro que

mostrou este fato foi o número médio de sementes por
lo.

Entre os materiais de L . .óettttlola

na

capítu

destacou-se

o

PI-

271939, pois quando polinizado por L. vltto.óa PI 271938

ou

PI 274375 produziu, respectivamente, 0,43 e 0,28 sementes por
capítulo, os maiores valores observados entre os
destas espécies.

cruzamentos

Por sua vez, também registrou-se

ças entre os materiais de L. vltto.óa.

diferen

Observando-se a Tabela

11, nota-se que as introduções de L. .óettttlola, quando polini
zadas pelo PI 271938 produziram relativamente um número naior
de sementes por capítulo, do que quando polinizadas pelo PI274375.

Neste trabalho a melhor combinação parental

obti

da entre L. -0ettttlola e L. vlttoha, em relação ao número médio
de sementes por capítulo, foi (PI 271939 x PI 271938).

O

PI 271938 de L. v.lttoha confirmou desse modo sua melhor capa
cidade de combinação já observada na Tabela 9 t nos cruzamen
tos com L. .óat.lva.
As sementes F1 {L. .óettttlola x L. .óatlva) fo
ram semeadas no sistema II speedling", onde somente cinco plân-

99.
tulas foram obtidas (Tabela 11 ).

Corno comentado

no

item

4.2.1, este sistema não foi adequado porque sendo as

semen

tes pequenas e mal formadas, possivelmente os embriões

eram

rudimentares e sem reservas suficientes para urna efetiva ger
rninação no substrato usado.

Dessa forma, os resultados

ob

tidos, quanto ao número de plantas híbridas, são inconclusi
vos.
Todos os cinco híbridos foram inviáveis.

Do

cruzamento PI 2743 72 x PI 271938 obteve-se três plantas

mal

formadas onde o sistema radicular era ausente ou

atrofiado,

apresentaram necrose letal nas folhas e morreram ainda no es
tãdio de plântulas.

EENINK et alii (l982a) citaram a

ocor

rência de sintomas semelhantes em híbridos F1 dos cruzamen
tos CL. J.ia.-t:,i,va. cv. Susan x L. v.iJz.oJ.ia. PIVT 280 ou cd 73723).
A única planta do cruzamento PI 271939 x

PI-

2719-38 mostrou-se muito raquítica e após um mês, aproximada
mente, desenvolveu uma coloração avermelhada e foi definhan
do atê morrer.

Estes sintomas, entre outros, foram

observa

dos por LINDQVIST (l960a} em híbridos entre L. vittof.ia.
a.l-t:a.iea., esta última tida como uma variante da forma

e

L.

selva

gem de L. f.,a.-t:iva..
A outra planta obtida foi do cruzamento

PI

274372 x PI 274375, que apresentou um desenvolvimento normal
durante a fase de crescimento vegetativo, mas com o

início

da formação da haste floral paraltzou seu crescimento fican
do enfezada.

Houve um início de formação dos botões florais,

100.
porém, ocorréu uma necrose generalizada dos mesmos e a plan
ta morreu antes do florescimento; corno os híbridos F1 (L. -0�
.t.iva. cv. Berliner x L. vút0-0a. K) obtidos po1 LINIXJVIBr (1960a).
Desse modo, por impropriedade do método
propagaçao e inviabilidade dos híbridos não houve êxito

de
na

obtenção de plantas F1 (L. -0e1L1Liola. x L. vi1Lo-0a.) para servi
rem de elemento ponte nos cruzamentos planejados com L. -0a.
.t.iva..
4.2.3.3. Cruzamento ponte
( L. -0a..t.iva. x L. -0enfLiola.) x L. v�o-0a.
Foi possível realizar um único cruzamento pon
te devido a urna série de limitações corno a não obtenção

de

híbridos F CL. .befLILiola. x L. vinotia.) e a não coincidência de
1
florescimento entre vários F 1 CL. -0a..t.iva. x L. .6ettfLiola.) e L.
vi1Lo-0a.. Uma outra dificuldade surgida foi a
falta de es
tivessem
paço nas casas de vegetação fazendo com que os F1
que ser mantidos no campo. O florescimento de um significa
tivo número de plantas coincidiu com os períodos chuvosos de
meados de agosto de 1986 .

As condições ambientais dificulta

ram a realização das hibridações e além disso intensificou se a ocorrência de patógenos corno Sep.t.ofLia., nas

folhas,

e

Ro.t.'1..y.t.i.6, nos botões florais, causando perdas em muitos cru
zamentos e até mesmo plantas.
Optou-se então por trabalhar mais int.ensivamen

101.
· · te com um número limitado de plantas transferidas para

casa

Escolheu

:..elada coberta com filme plástico de polietileno.

se o híbrido (Valmaine x PI 271939) para ser o progenitor m�
terno no cruzamento ponte com L. vi�o-0a PI 271938 por estar,
na época, em pleno florescimento e por ter parte do

genoma

proveniente do PI 271939, introdu ção de L. -0e1t�iola que, apa
rentemente, poderia melhor harmonizar-se com o PI 271938 (Ta
bela 11 ) .
Os resultados da Tabela 11 mostram que, quan
to ao número médio de sementes por capítulo, o valor obtido,
1,91 sementes, excedeu as expectativas quando comparado

com

0,79 sementes por capítulo, em média, conseguidos por EENJNK
et alii (1982a) nos cruzamentos ponte entre (L. -0e�1tiola PIVT
254 ou 255 x L. �ativa cvs. Magiola ou Deci-minor)
1to-0a PIVT 280 ou cd 73723.

e

L. vi-

Sob este aspecto pode se

consi

derar (Valmaine x PI 2 719-39.) x PI 2 719 38 coroo um

cruzamento

�nterespecífico interessante.
As sementes eram muito pequenas e

atrofiadas

e foram colocadas em um meio nutritivo para cultura de
brião.

Várias sementes chegaram a germinar, mas as

las oxidaram logo.
fase tle adaptação
malmente.

em

plântu

Quatro plantas foram perdidas durante

a

e somente seis conseguiram se desenvolver nor

EENINK et a1ii (1982a) obtiveram resultados seme

lhantes.
As plantas oriundas

do cruzamento ponte (Fig�

ra 71 mostraram�se bastante vigorosas, com característicasin

102.
L1.-.� ,,..__Jláriu.s entre L. .6e.11.,11.,ioí_a e L. vilLo.Ôà.-, em nada
do o culLivclr Valmaine.

lembran

Floresceram abundantemente mas mos

traram-se estéreis.

Figura 7. Hibrido F1 (L . .óativa cv. Valmaine x
PI 2719 39) x L. vilLO.óa PI 2719 38.

L.

.6e.1L1Liola

A esterilidade em cruzamento rente envolvendo

L . .óativa, L . .6e.1L1Liola e L. vi1Lo-0a foi notificada por
SON

&

RYDER (1961) e EENINK et alii (1982a).

tores conseguiram mostrar a existência de uma

THOMP

Os últimos au
fertilidade

feminina parcial, através de c::entenas de retrocruzamentos.

A

fertilidade feminina, expressa em número de sementes por ca
pitulo polinizado artificialmente, sofreu aumentos

consecu-

10 3.
tivos de 0,15, 0,19 e 7,10 sementes nas três primeiras gerações de retrocruzamentos.

A esterilidade masculina

também

sofreu mudanças, pois os autores verificaram que a partir da
terceira geração houve a formação de algumas sementes resul
tantes de autopolinização.

Conforme os mesmos pesquisadores

este restabelecimento gradual da fertilidade atravé s das ge
rações foi devido a um aumento da recombinação genética. Ain
da sobre estes resultados EENINK et alii (19 82a)

comentaram

que não há correspondência direta entre a fertilidade

femi

nina e a masculina nestes híbridos e isto implica em que di
ferentes genes governam ambas as características.
Infelizmente, no presente trabalho, o F ori
1
ginado do cruzamento ponte não sofreu retrocruzarnentos e não
se tem dados para confrontar com os de EENINK et alii (1982a).
i...nalisando-se de um modo geral os cruzamentos L. 1.:,ativa x L.
viJr.oLrn.. e L • .6e..Jr.Jr.iola x L. viJr..01.:,a, nas Tabelas JLO e 11,

fica-se que o cruzamento ponte (Yalmaine x PI 271939) x
2719_38, envolvendo as três espécies, criou

hannÔnico, expresso através
:EDr capítulo.

da

formação de

um

um

veri
PI-

conjunto gênico rrais

rraior número de sementes Fi

4. 2 . 4. Tentativas de obtenção do F2 CL. 1.:,at..i..va
L. vi!Lo.6a} através da poliploidização
Os resultados das tentativas de

x

poliploidiz�

ção do F1 CL. .6ativa cv. Maicba x L. viJr.o.6a PI 27193 8 ) estão
na Tabela 12.

24

24
12
24
48
48

0,2

o,o

0,1
0,1
0,1

0,0

Controle

Algodão embebido
s obre gemas axilares
de plantas adultas

Controle

Temi:::o de
exi:::osição
(h)

Gotejamento sobre
gemas axilares de
plântulas

Tratamentos

Colchi
cina
(%)

9

3

9

9

3

3

9

9

17

N9 de
gemas
trat.

3

2

4

N9 de
plantas
trat.

o

o

o

o
o
o

o
o
o
100
100
100

o

N9 de
poliplóides

o

100

Plantas
rrortas
(%)

o
o

100

Gemas
atrofiadas
(%)

Tabela 12. Comparação de métodos para indução de poliploidia no híbrido F1 ,Lactuca -0�
tiva x L. vi�o-0a), quanto a percentagem d e gemas atrofiadas,
mortalidade
de plantas e número de poliplóides.

.i:,.

o

t-'
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o gotejamento de solução de colchicina a 0,2%,
por 24 horas, sobre gemas axilares do híbrido
co provocou o atrofiamento das gemas.

interespecífi

Num período

15

de

dias todas as plântulas tratadas morreram.
Como a primeira tentativa foi desastrosa e nao
havia mais disponibilidade de plantas jovens, fez-se uma segunda, usando a metade da concentração anterior e

variando

o tempo de contato dos tecidos vegetais com o alcalóide. Ma�
a aplicação de algodão embebido em colchicina a 0,1% por 12,
24 e 48 horas, sobre gemas axilares de plantas adultas/ tam
bém provocou um severo retardamento das mesmas.

Em

algumas

gemas notou�se um crescimento incipiente dos tecidos

folia

res, que eram espessos e deformados, porém definharam

e ne

nhum ramo poliplóide desenvolveu.....se.
Apesar do total insucesso na obtenção de
liplóides, alguns pontos merecem ser discutidos com base

po
na

literatura e nos procedimentos adotados nestes ensaios.
LINDQVIST (.196 0-al, tratando com coL.chicina plân
era
tulas do hlbrido F1 CL. .tia.t,i,va. SL x L. vi1Lo-0a. K) , que
totalmente estéril,. conseguiu sementes tetraplóides,
e estas originaram uma geracão F2 tetraplóide. THOMPSON & RYDER
(19_611 também usaram colchicina para poliploidizar um híbri
do F.1 complexo, envolvendo L. -6a.tiva., L. M!.ILILiota. e L. vi!to
-6�, e que apresentou completa esterilidade. Conseguiram um
tetraplóide fértil que foi retrocruzado com
Red Benson.

L.

;.,a.tiva.

cv.

No entanto, nenhum dos trabalhos citados eluci

daram como foram obtidos os anfidiplóides.

106.
Trabalhos clássicos sobre a poliploidi.zação en
alface indicam como um dos métodos mais eficientes o

trata

mento de sementes com solução de colchicina (THOMPSON

&

SAR, 1938; HIRAOKA, 1967; EENIN K

&

ALVAREZ, 1975).

KO

Todavia,

os tetraplóides obtidos através deste procedimento também p�
dem apresentar uma série de distúrbios como retardamento
ausência do crescimento radicular (THOMPSON
folhas anormais, quimerismo (EENINK

&

&

KOSAR,

ou

1938),

ALVAREZ, 1975),

baixa

fertilidade (HIRAOKA, 1967; EENINK, 1980).
SCHIFFINO (1985), discutindo a eficiência

de

citando

métodos de poliploidização em T�i6olium, afirmou,

vários exemplos em outros gêneros, que o tratamento de semen
tes com colchicina, em geral, é muito drástico,

provocando

alta taxa de mortalidade das plântulas.
Com estas referências e considerando a reduzi
da quantidade e viabilidade das sementes F1 (L. -6ativa x L.
vi�o-6a), optou-se, num primeiro momento, por usar plântulas
obtidas através da cultura de embriões.
Sero informações objetivas, na época da execu
çao dos ensaios, sobre dosagens e tempo de aplicação da. col
chicina em plantas de La.c.tuc.a., adotou-se procedimentos
dos com sucesso em plantas de outros gêneros (WERNER,

usa
1983;

SCHIFFINO, 1985), descritos em 3.5.3.
Posteriormente tornou-se conhecimento das pes
quisas de MAXON S MITH (1984). que, aplicando colchicina a 0,4%,
por 2 a 4 horas, em gemas axilares de plantas estéreis do F

1

107.
(L. -óativa. cv. Dandie

x L. vih..o-óa B90'56), obteve ramos pol.!_

plóides e sementes c que originaram plantas tetraplóidespa:r:
1
cialmente férteis.
Mais recentemente, MAISONNEUVE (1987) aplicou
discos de um meio gelatinoso contendo 5 ppm de colchicina so
(L. -óativa x L.
1
-óa.lig na.) e conseguiu obter sementes F2 nas plantas tratadas.
A autora não fez referências sobre o tempo de aplicação
da

bre gemas axilares de plantas jovens do F

col chicina, mas, mesmo sem esta informação, pode se concluir
que a açao da droga foi suave, uma vez que a dosagem

usada

por ela, 5 ppm CO,O O O 5 % l foi baixíssima, em com?aração com a
solução de 0,2%, gotejada por 24 horas nas plântulas

testa

das neste trabalho.
Analisando�se a segunda tentativa de poliplo.!_
dização, onde usou�se uma metodologia semelhante à de

MAXON

SMITK (_1984 l, verifica-se que o tempo de permanência da droga em contato com as gemas, 12, 24 ou 48 horas, foi

longo.

Embora MAXON-SMITH (19841 tenha usado uma dosagem quatro ve
zes maior de colchicina, esta foi aplicada durante um perío
do bem menor: 2 ou 4 horas.
O atrofiamento das gemas e a

morte das plân

tulas possivelmente ocorreu devido a açao tóxica da colchici
na, causando alterações morfológicas e/ou fisiológicas,

nem

sempre li.gadas à duplicação do número cromossômico. No trata
mento por gotejamento a fitotoxicidade pode ter sido causada
por um efeito aditivo da concentração e do tempo de

aplica-
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çao da colchicina, enquanto no tratamento com algodão,

ela

foi causada pelo excessivo tempo de aplicação.
Quanto à mortalidade de plântulas

híbridas,

nao se pode descartar a hipótese de que possa ser também de
vida a outros problemas, associados à desarmonia da combina
ção parental e/ou à fase de adaptação após o cultivo 'in vi
tro'.
Em função da metodologia usada e dos problerras
da infraestrutura disponível,, os resultados obtidos (Tabela
12) não são conclusivos, mas com base na literatura é possí
vel inferir que, como técnica para superar a barreira da es
terilidade em hlbridos F interespecificos de Laetuea, o uso
1
da poliploidização é questionável.
Os autotetraplôides ou anfidiplóides

deriva-

dos de plantas diplóides são geralmente pouco vigorosos
semi .... fêrteis (.STALKER, 19.80) .

e

No processo de seleção

ser difícil e trabalhosa a identificação de plantas
e 2n de Laetuea, exigindo a medição do comprimento de

pode
4n,

estô

matos e do diâmetro de capítulos e grãos de pólen (EENJNK
ALVAREZ, 19_75; EENINK ,, 1980) ou a contagem de

3n
&

cromossomos

(LU'iDQYl:ST, l9_60a; MAXON SMITH, 1984).
A poliploidização dos F interespecíficos ge1
ra certo grau de fertilidade, permitindo a obtenção de semen
posterio
tes c1, mas o problema é transferido às gerações
res, como atesta o trabalho de MAXON SMITH (1984) que, ao r�
trocruzar as gerações c1 e c2 em diante, obteve plantas

tri

1 09.

plóides altamente estéreis.

Em comunicação pessoal a MAISO�

NEUVE ( 1987) o autor acima afirmou que é possível

recuperar

tipos interessantes diplóides, oriundos de híbridos interes
pecíficos 9oliploidizados, mas somente através de exaustivos
retrocruzamentos e tentativas de autopolinização,
rias

por

va-

geraçoes.

4,3, CULTURA DE EMBRIOES 'IN VITRO'
4.3.1. Comportamento de híbridos interespecíficos
de Laetuea em diferentes meios de cultura
Os resultados da recuperação de híbridos
interespecíficos de Laetuea. sp, através da cultura

de

F1
em

brião nos meios L1, L2 e TO estão na Tabela 13.
4.3.1. 1 . Meio

de cultura L 1

A primeira tentativa de cultura
F1 C L. 1.iativa cv. Maioba x

da implantando-se 40

de

embriões

L. viJwJ.ia. PI 271933) foi realiza

embriões

imaturos no

meio

meio básico sem hormônios de crescimento {Tabela 3).

L1•

um
Após

uma semana as sementes começaram a germinar e, 20 dias apos,
as p�imeiras plântulas perfeitamente formadas foram transfe
ridas para vasos.

X

Méúoba.

Set/87

ME=
NS =
SG =
CA =
OX =
CT =

(ValrnainexPI 271939}x

Maioba x PI 274375

PI 271938
L1
L2
L1
L2

9

40
40
5

7
2

8
8

20
10

20
20

L1
L2

17

40

L1

SG

NS

ME

(Maiol::axPI 271938)x
1
8
'D'.)
Maioba.
meios de cultura em:pregados
número de se:nentes implantadas e:n meio de cultura
número de sementes que germinaram
número de calos formados
número de plântulas oxidadas
número de plântulas perdidas f()r ccntaminação

FeV"-jun/87

X

Méúoba.

Set-OUt/86

PI 271938

Cruzamento

Período

12

22
12

87
25

100
50

42

G%

-

9

-

3

-

7

-

CA

-

5
4

5
1

9
7

6

ox

-2
-

1

2
4

2
1

3

6

5

8

PL

3

CT

12

5
10

25
12

30
15

20

SP%

Tabela 13 • Recui;:,eração de Iúbridos F1 (L. .6a.tiva. x L. vÁ.Jl.01.>a.)1 , ( L. 1.>a.Uva. x L. .6vuúola.) x L. vJ.Jtol.>a. e
F1RC1 (L. 1.>a.Uva. x L. VÁ.JLO.óa.) x L. 1.>ctüva. através de cultura 'in vitro' de embriões rudim�
tares, em diferentes meios, ex:pressa em percentagen de gerrninac;,ão (G%), núraero · de plantas
(PL) e �centagen de sanentes que originaram plantas (SP) %) •

111.

Ao final do ensaio conseguiU:.:::.se oito

plantas

vigorosas (Figura 6), sendo que sete apresentaram folhas

de

coloração verde-cinza, como o PI 271938, e uma, de menor por
te, tinha folhas de
ba.

coloração verde claro semelhante à Maio

Todas as oito plantas floresceram cerca de 4 meses após

o início da cultura de embrião.
Com 42% de germinação das sementes

híbridas

esperava-se obter um número maior de plantas, mas só 20% das
sementes originaram plantas que completaram seu ciclo repro
dutivo.

Poucas sementes foram perdidas por contaminação

meio de cultura, porém perdeu-se seis plântulas por

do

oxida

çao.
4.3.1.2. Eficiência e comparaçao dos meios
Ll e L2
Sementes rudimentares dos híbridos (Maioba

x

PI 2 719-38)., (Maioba x PI 274375)_ e (.Valmaine x PI 271939)

x

PI 271938 foram cultivadas comparativamente nos meios de cul
tura L1 e L 2•

Cinco dias após a implantação dos

embriões ,

em ambos os meios, (Maioóa x PI 271938) e (Maioba x PI 274375)
começaram a germinar.
Os híbridos oriundos do cruzamento rnnte .i niciaram
a germinação três dias

mais tarde.

Uma semana após o iní_cio da

germinação, várias plântulas de todos os cruzamentos, em am-
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bos os meios, mostravam sinais de oxidação dos tecidos, pri�
cipal mente da radicula.

Foram feitas transferências

para

meios de cultura recém preparados, mas o procedimento n ão foi
eficiente e ocorreu a total oxidação destes materiais.
No meio L , apesar das perdas por
1
houve a formação de plântulas normais (Figura 8 )

oxidação,
e o

resul

tado obtido neste segundo período, confirma o obtido no perío
do anterior (Tabela 13), quando os dados são canparados são compara dos relativamente, considerando-se apenas o mesrro material: Ô F1 (Maig

ba x PI 271938) • A diferença entre os valores 42 e 100% de genninação e!!
20 e 30% de sementes que originaram plantas, obtidos respectivamente nos períodos setembro �· outubro/86 e fevereiro - ju
nho/87, s ão possivelmente devidas a influências

ambientais.

Estas atuaram tanto na ocasião da polinização e formação das
sementes hibridas, por ter ocorrido em épocas diferentes, c�
mo durante a cultura 'in vitro' que foi realizada em

locais

diferentes e portanto sujeita a variações principalmente quari
to à luminosidade e temperatura.
Nos dois ensaios houve significativa perda de
plântulas por oxidação.

Portanto, o meio L1 precisa ser me
lhorado através da adição de substâncias anti-oxidantes como
carvao ativado.
Dentre as sementes col ocadas no meio L2
que
conseguiram germinar, urna parte apresentou plântulas com ra
dículas grossas e curtas e folhas cotiledonares espessas,
outra parte apresentou plântulas muito disformes, todas
radículas.

e
sem

Figuras 8 a 10. Cultura de embriões interespecíficos de Lactuca 'in vitro'. 8 - híbr�
do Fl (L. -0ativa x L. vino-0a)em meio L1; 9 - híbrido F 1 (L. -0ativa x
x
L. vino-0a) em meio L2; 10 - híbrido F1Rc1 (L. -0ativa x L. vinoJa)
L. -0ativa em meio TO.

1-'
1-'
w
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As plântulas com radícula cresceram lentamen
�e mas quando foram transferidas para vasos, desenvolveram se de maneira normal.

Nas plântulas sem raízes, verificou -

se a formação de calos na região do hipocótilo e o desenvol
vimento de folhas espessas, retorcidas e sem expansão do li�
bo foliar (Figura 9).

Os calos cresceram rapidamente, apre

sentaram um aspecto friável e eram de coloração

esverdeada,

provavelmente devido ao seu cultivo na luz (2.000 Lux).

Em

sub-culturas no meio L , os calos apresentaram processo
de
2
morfogênese somática com a formação de gemas adventícias anor
mais.

Em alguns destes calos ocorreu o desenvolvimento

folhas grossas e retorcidas, mas não houve formação de

de
ra1.-

zes, no meio L2. Uma tentativa foi cultivar este material em
meio L1 e após várias sub-culturas, durante quatro m�s, OCO!
reu a formação de raízes em diversos calos, possibilitando a
recuperação de duas plantas do cruzamento Maioba x PI 271938
e três plantas do cruzamento ponte.

A maioria dos calos não

chegaram a formar raízes e perderam-se por completa oxid�ão.
Os resultados e observações da cultura de em
brião no meio L2 confirmaram algumas das observações feitas
primeiramente por EENINK et alii (l982a). Estes autores con
seguiram recuperar 34 plântulas de 130 sementes

rudimentares

de um cruzamento ponte CL. MUz.ft.,,lola x L. v,i,h.,oJ.ia) x L.
va, através da cultura de embrião. Contudo não

esclareceram

se todas as 34 plântulas chegaram ao fim do ciclo
bém houve perdas por oxidação ou contaminação.

.bat:.,i,

e se tam

Para nao su-

115.
pervalorizar seus dados, estima-se que obtiveram em torno de
26% de germinação, no meio L • Dessa forma, não considerou
2
se este valor como sendo a percentagem de sementes que orig�
naram plantas adultas.

Mesmo com este artifício não é acon

selhável urna cornparaçao direta entre os seus dados e os

da

presente investigação, em função das implicações inerentes às
combinações parentais dos híbridos usados em ambos os trabalhos e do reduzido número de sementes usados aqui,
possível inferir

mas

que os resultados obtidos, mostram

é

equiv�

lência quanto à percentagem de germinação (Tabela 13 ) .
a

EENINK et alii (1982a} também observaram
formação de calos em muitas sementes implantadas no meio
que não regeneraram plantas, mesmo transferindo-os para
tros diferentes meios, por eles citados.

Então, os

dos obtidos neste trabalho, quanto a obtenção

de

L2

ou

resulta
híbridos

a
F interespecíficos a partir de calos, podem ser devidos
1
dois fatores. Ou os calos foram oriundos de combinações pa
rentais mais compatíveis que, 'per se', favoreceram a

rege

ne�ação de plântulas, ou a transferência para o meio L1 promo
veu uma condição mais adequada para a organogênese ou a

am

óos.
Comparando-se os meios L1 e L2 (Tabela 3) ve
rifica-se que ambos foram constituídos por 50% dos sais
de
MS (MURASHIGE

&

SKOOG, 1962} e o que os diferenciou foi

a

presença de tiamina, inositol, caseina hidrolisada e o ácido
indol-3-acético (AIA), no meio L2•

A tiamina é uma

vitami-
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na promotora de crescimento e da germinação enquanto o

ino

sitol e a caseina hidrolizada são substâncias osmóticas, us�
das geralmente para evitar a germinação prematura de embriões
jovens (NORSTOG, 1979; REINERT & YEOMAN, 1982; CHANDLER
BEARD, 1983).

:e

possível

que estas tenham interferido con

sideravelmente no processo de germinação.
sementes de

&

Como foram usadas

diferentes idades , provavelmente alguns embriões

muito pouco desenvolvidos não tenham germinado em função

do

alto valor osmótico do meio L2 . Como observa-se na
Tabela
12, todos os materiais testados apresentaram menor taxa
de
g erminação (G%) no meio L2, com urna redução em relação ao L1
de 50% ou mais.

No entanto, a substância que teve papel

mar 

cante nos resultados obtidos em L2 foi o hormônio AIA-.

As

ou ausentes e a formação de calos (Figura 9) são efeitos

da

folhas expressas

e retorcidas, as radículas curtas e grossas

ação desta auxina.
NARAYANASWAMI

&

NORSTOG (1964) fizeram urna re

visão bibliogrifica sobre o uso de auxinas na cultura de em
briões e verificaram que os r elatos sobre a influência

das

auxinas no crescimento embriônico tem sido conflitantes e al
gumas vezes inconclusivos. Por exe:rrplo, Guttenberg

&

WiedCM8,

ci

tados pelos autores acima, observaram a estimulação do cres8GUTTENBERG, H. & WIEDOW , H.L. Ober den wirkstoffbedarf iso
lierter hafarembryonen.
Planta, 42: 142-166, 1952.
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cimento radicular de embriões de aveia cultivados em meio can
10-5 ppm de AIA, enquanto a estimulação do crescimento de g�
mas, do coleóptilo e rnesocótilo
1 pr� de AIA.
NARAYANASWAMI

ocorreu a uma concentração

de

Por outro lado, Gardiner 9 . também citado

por

NORSTOG (1 9 64), notificou a formação de

ca

&

los em hipocótilos de embriões de feijão, resultante de con
centração de AIA de 1 a 100 ppm.
CHANDLER

&

BEARD (1 9 83) eliminaram a formação

de calos, na cultura de embriões interespecíficos de Helian,thu.ó, mudando a concentração da auxina de 1 mg de AIA
O, 05 mg/1 de ANA ou eliminando-a totalmente.

para

Notificaram tam

bém que o baixo nível de ANA permitiu uma sobrevivência

de

plântulas levemente superior em comparaçao com nenhuma auxina.
Com estas referências, o que se pode

deduzir

é que O, 5 mg/1 de AIA (O, 5 ppm), no meio L2, foi uma concen
tração inadequada para o cultivo de embriões interespecíficos
de Lae,tuea ou talvez fosse até mesmo dispensável o seu

uso,

visto que no meio L1 ocorreu o enraizamento e a formação de
plântulas perfeitas (Figura 81. Isto parece indicar que es
tes embriões possuem um balanço hormonal endógeno satisfató
rio.

9 GARD INER, M. S.

The effect of beta-indole-acétic acid upon
isolated plant embryos. Bull., Mt. Desert I., Biol. Lab.
p. 22, 1 9 40.
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4.3.1. 3. Meio de cultura TO
Como relatado no item 4.2.2, após várias ten
tativas somente em setembro de 1987 foi possivel obter sernen
tes do hibrido F1Rc1 (L . .õativa x L. vi�o.óa) x L . .óativa. Nes
ta época também tornou-se conhecimento do trabalho inédito de
MAISONNEUVE (1987), que estudou especificamente a cultura 'in
vitro' de embriões imaturos, de cruzamentos entre L . .õativa,
L. .óaligna e L. vi�o.óa, em quatro diferentes meios de cultu
ra.

A autora concluiu que os melhores resultados foram obti

dos no meio TO (Tabela 3).
Assim inoculou-se as oito sementes do

retro-

cruzamento (Maioba x PI 271938) x Maioba em meio TO.

Após

quatro dias uma semente germinou e uma plântula perfeita de
senvolveu-se (Figura 10).

As demais sementes, embora tives

sem aspecto externo quase normal, não germinaram (_Tabela 13).
N ão é possível comparar os valores de percen
tagem de germinação e de sementes que originaram plantas ob
tidas no meio TO, com os obtidos nos meios L1 e L2, em virtu
de dos embriões híbridos testados nos diferentes meios serem
provenientes de diferentes c ruzamentos.
MAISONNEUVE (1987) investigou o desenvolvimen
to de embriões CL. .õativa x L. vi�o.óa) x L. .õativa,
dos de diversas combinações parentais, em meio TO.

origin�
Para is

to foi feita a excisão dos embriões de aquênios com

7

dias após a polinização e somente foram implantados

no meio

a 10

1 .L10_;
de cultura os embriões que apresentaram cotilédones bem
senvolvidos.

�

de

Os resultados foram expressos em número de em-

briões colocados em meio de cultura e em número de
decpnvolvidas.

plantas

Estes dados permitiram a dedução de uma

ta

xa de recuperação de plantas compar�vel ao par�metro percen
tagem de sementes que originaram plantas (SP%), usado no pr�
sente estudo.

A taxa de recuperação de embriões variou de 4

a 91%, refletindo, em primeiro plano, a maior ou menor desar
mania entre os cruzamentos.
No presente caso, a SP do hibrido (Maioba
PI 271938) x Maioba foi de 12% (Tabela 13).

Em

x

comparaçao

com os valores da taxa de recuperação de err�riões

consegui-

dos por MAISONNEUVE (1987), 12% e um valor subestimado, por
aue no presente estudo, não foi feita uma otimização através
da seleção de embriões melhor desenvolvidos para serem
plantados no meio de cultura.

Mesmo assim, o valor

im-

da

SP

igual a 12% enquadra-se entre os obtidos por aquela pesquis�
d ora.
Os resultados conseguidos na presente pesqu�
�
sa, com o meio TO, por si so nao sao conclusivos, no entanto

-

reforçam os de MAISONNEUVE (1987) .
Comparando-se a composição do meio TO com

L,

.L

e L , verifica-se que ele é muito mais rico e completo, tan2
apresenta
to em sais minerais quanto em vitaminas, mas não
hormônios.

Como várias plantas normais foram obtidas

tanto

no meio L (Tabela 13) quanto no TO (MAISO:NNEUVE, 1987), fi1
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ca evidente que as

fa lhas no desenvolvimento dos

embriões

híbridos são prioritariamente de ordem nutricional.
Contudo, são necessários estudos para avaliar
a resposta destes embriões imaturos de Lac.tuc.a a

reguladores

de crescimento e identificar as condições que permitam incre
mentar a taxa de germinação e uma organogênese

equilibrada,

como tem sido feito para a cultura de embriões híbridos
terespecíficos de outros generos corno Cuc.u�bita
1986),

Lyc.ope.�1.:,ic.an (FONSECA, 1987)

e

in-

(GARDINGO,

He,lianthu1.:, (CHANDLER &

BE ARD , 19 8 3 ) •
4.3.2. Comportamento de híbridos interespecificos
de Lac.tuc.a em diferentes estádios de
desenvolvimento
A Tabela 14 apresenta os resultados

obtidos

na cultura de embriões imaturos, em diferentes estádios

de

desenvolvimento, em meio de crescimento (CB1) e após, em rreio
de germinação (CB2).
No meio CB1 ocorreu uma perda considerável de
material devido a contaminação com vários fungos e bactérias.
O fato ocorreu pela entrada de formigas em alguns tub:::s, atrai
das possivelmente pela constituição do meio, muito

rico

açúcares {Tabela 3), e pela inadequação das tampas que
permitiram um perfeito fechamento.

em
nao

= número
-= número
= número
= número
= número

11

NS
CT
EC
NG
SG

8

de
de
de
de
de

3

11
29
56
12
47
40

NS

o
o

3
4

o
o

CT

implantadas no meio de cultura
perdidas por contaminação
com crescimento aparente
qu e não germinaram
qu e germinaram.

1
16
11

sementes
sementes
embriões
sementes
sementes

39
23
5
3

2

28

57

5
6
7

95
35
52
43

o

EC

36

CT

47

NS

CBl

4

DAP

41
6
26
27

27

11

NG

Meio de cultura
CB 2

7

21
17
49
32
12
2
23
13

o

o
2

G%

SG

Tabela 14. Cultura de embriões híbridos do cruzamento L. bat�va cv. Maioba x L. vl�o
ba PI 271938 em meio de crescimento (CB1) e de germinação (CB2), em dife
rentes estádios representados por dias após a polinização (DAP), expressa
em percentagem de germinação (G%).
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No material restante foram feitas observações
diária� e aos doze dias de cultura constatou-se
que houve o crescimento de alguns embriões.
to ocr:,,

ª
• 0U

em

visualmente

Este crescimen

anbriões com cinco dias ou mais após a polini

zação e foi muito evidente nos materiais com oito dias.
Após doze dias no meio CB todas as sementes
1
foram
remanescentes, com ou sem crescimento dos embriões,
transferidas para o meio CB , onde começaram a germinar qua
2
tro dias depois.
Observa-se na Tabela 14 que em

embriões

quatro dias, aparentemente, não houve crescimento

com

embriôni

co no meio CB e nem germinação no meio CB2.
Com
quatro
1
dias os embriões de cultivares de L. lativa estão iniciando
a formação de cotilédones (BORTHWICK

ROBBINS, 1928),

ou

seja, estão nos primeiros estádios de desenvolvimento.

Vá-

rios autores citados por NARAYl:1..NASWANI

&

&

i"lORSTOG

( 1964_)

afirmaram que embriões muito pequenos, com menos de um terço
em

do seu tamanho final, são incapazes de se desenvolverem
plântulas em meio de cultura,

No entanto, CHAc�DLER

(1983) tiveram sucesso na cultura de pré-embriões

&

BEARD

híbridos

interespecificos de Helianthu�, com 3 a 7 dias após a

poli-

nização, nos estádios globular e coração 1 usando

meios

os

Nesta pesquisa a germinação ocorreu em enbriões
càn'l

cinco

dias após a polinização em diante e a

percent�

gern de germinação foi crescente, em função da idade dos

em-
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briões, isto é, do maior desenvolviment� dos embriões,

che

gando a um máximo de 49% nos materiais com oito dias,
caiu para 32% nas sementes com onze dias.

porem

Um fato a ser con

siderado é que a avaliação do crescimento e germinação
embriões oriundos de sementes com sete dias ficou
da.

dos

prejudic�

Em função do que era esperado, os valores obtidos

expressam a realidade, possivelmente devido às

nao

significati

vas perdas por contaminação.
MAISONNEUVE (1987) verificou que sementes

do

cultivar Columbus de L. -0a.tiva estavam completamente maduras
aos catorze dias após a polinização.

Investigando o

desen-

volvimento de embriões interespecíficos de Lac.útc.a,

notou

que eles podem apresentar-se atrofiados, sem cotilédones
razoavelmente bem formados mas muito pequenos em
com os de L. -0a.tiva, da mesma idade.

ou

comparaçao

Constatou também em se

mentes híbridas, com onze dias ou mais, a ocorrência da
pulsão de embriões dos tegumentos das sementes.

ex

Para identi

ficar a melhor taxa de obtenção de plântulas 'in vitro'

em

função do estádio de desenvolvimento de embriões do cruzamen
to L.

-0 a.tiva

x L. -0a.lig na, a autora implantou em meio de cul

tura embriões com 3 a 21 dias após a polinização.

Notificou

que os melhores resultados foram obtidos com embriões com

7

a 10 dias.
A queda da percentagem de germinação em semen
tes com onze dias (Tabela 14) foi devida ao abortamento
embriões e estes resultados concordam com os de
(1987 )_

de

MAISONNEUVE
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Corno as diversas tentativas de cultura de embriões realizadas neste trabalho foram feitas com

sementes

colhidas com catorze dias ou mais após a polinização,

con-

cluiu-se que houve uma considerável perda de embriões

por

abortamento.

Se forem implantadas, em meios de cultura ade

quados, sementes em estádios anteriores, por volta dos

oito

dias após a polinização, é possível a obtenção de um signif!
cativo incremento na taxa de recuperação de embriões

híbri

dos interespecificos.
Estes ensaios também vieram mostrar a necessi
dade de estudos objetivando determinar os mecanismos

que

atuam nas barreiras pós-fertilizacão,
impedindo o desenvolvi .
,
mento normal dos embriões híbridos até a maturidade e em que
estádio e como ocorre o abortamento.

Estas informações

sao

fundamentais para que seja possível superá-las eficientemen
te, através da cultura de embriões, uma vez que elas ocorre
rem em hlbridos F1, cruzamentos ponte e retrocruzamentos.
Sobre os meios de cultura CB1 e CB2 verifica
se que, para a cultura de embriões de La.c.tuca., nao mostraram
a eficiência observada por CHANDLER

&

BEARD (1983) na cultu

ra de embriões de Helian.thub.

Pelo resultado final (Tabela 14) nota-se

que

o meio CB1 não foi eficaz em permitir que embriões muito jo
vens de Lac.tuca. pudessem crescer e posteriormente
no meio CB2.

Por sua vez, o meio CB2 permitiu

germinar

a germinação

de embriões maiores, mas nenhuma plântula desenvolveu-se

e
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Mui tos

todas oxidaram completamente alguns dias apos.

em

briões apresentaram germinação anormal, onde somente os cotilé
dones cresceram e as radículas permaneceram presas nos

tegu

mentos das sementes.
CHANDLER

&

BEARD (1983) comunicaram que,

nas

tentativas de definir os meios para a cultura de embriões de
Helianthu�, várias mudanças foram feitas na etapa da germin�
çao, no meio CB2, para melhorar a sobrevivência e o desenvol

vimento radicular das plântulas.

Foi necessário suprimir a!

gumas substâncias para aumentar a formação de raízes nos em
briões.

Os autores discutem que isto pode ter sido

devido

simplesmente ao efeito osmótico de componentes como inositol,
glutamina e alanina, usados em altas concentrações

no

meio

CB1 (Tabela 3) .
NORSTOG (l979) comunicou que a germinação pr�
matura ocorre pela ação do mRNA que foi produzido antes

da

dessecação das sementes e que este pode ser inibido utilizan
do-se substâncias osmóticas o u ácido abscísico.
Possivelmente o alto valor osmótico

do

meio

CB1 tenha afetado as sementes híbridas de Lactuea e determinou, em parte, os resultados obtidos n:::> CB2.

Mas o

efeito

mais drástico observado no meio CB2 foi a total oxidação
material.

Como indicado para os outros meios testados,

do
há

a necessidade de se estudar o efeito da adição de antioxidan
tes.
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!.4,

CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DO HÍBRIDO

L. -0ativa x L. vino-0a

4.4.1. Análise biométrica de metáfases mitóticas
Os dados cariotípicos das espécies

progenit�

ras do híbrido (Maioba x PI 271938) estão na Tabela 15 .

Nas

Figuras 11, 12 e 13 podem ser observadas metáfases somáticas
dos progenitores Maioba x PI 271938 e do híbrido interespecí
fico, todos com 2n = 18 cronossorros.

Os cariótipos de L. -0ati

va e L. vinoha constam na Figura 14.

Os idiogramas

destas

espécies estão na Figura 15 e foram elaborados com base

na

Tabela. 15.
A Tabela 15 e as Figuras 14 e 15 indicam
os cromossomos de L. hativa c v. Maioba variam de 5,29
2,59 µm de comprimento total.

Conforme a relação de

que
a

braços

(RB), os cromossomos maiores são todos do tipo sub-metacÊntri
co, enquanto os menores são metacêntricos, de acordo com
classificação de LEVAN et alii (1964).

Dois pares de cromo�

somos possuem satélites e é fácil distinguir um par do
tro.

a

O número 3 é razoavelmente mais longo, com

ou

centrômero

sub-terminal, com uma RB igual a 2,88, enquanto o número 5 e
mais curto, com centrômero sub'";"mediano, com uma RB igual
2,45.

a

o comprimento total d o lote haplóide foi de 32,98 µm.

Estes dados cariomorfológicos de L. -0ativa cv.
Maioba concordam com aqueles da literatura consultada.

sul::metacêntri=

2,45 ± 0,24
11,02
1,86 = O, 60
32,26
1,46::: 0,11
7,53
1,29 :t 0,14
10,35
1,25::: 0,19
15,47

10,35 :t 0,90
8,68

10,00± 0,43
4,31

8,93 ± 0,43
4,35

8,38 ± o 38
4,52

7,86± 0,60
7,68

:t 0,25
7,32

3,40

3,31 :!: 0,40
12,17

2,94 :t O ,26
8,75

2,76: 0,23
3,18

2,59 = 0,31
11,96

5

6

7

8

9
metacêntrico

metacêntri=

metacêntrico

sul::netacêntrico

CLH

35,64

3,03:: 0,14
4,62

3,14:: 0,14
4,51

3,49 ± 0,37
10,73

3,51 :: 0,21
6,07

3,55 :: 0,40
11,24

4,14± 0,38
9,15

4,62 :t 0,49
10,57

8,52± 0,42
5,00

8,85 ± 0,33
4,35

9, 73 ± O ,32
3,27

9,85 ± 0,36
3,63

9,96:t0,47
4,88

11,60 ± 0,33
2,84

12,96 ! 0,25
1,95

13,54 ± 0,47
3,49

14,8'):: 0,43
3,24

5,33 ± 0,55
10,29
4,85 ::: O ,54
11,24

CR (%)

CA ( m)
RB

1,13 ± J, 06
5,02

4,54 :: O, 82
18,19

2, 35 ± O, 32
13,45

2,so :: e, 34
12,16

1, 81± O, 24
13,02

2 1 92 :: O,57
19,66

10,61

2, 02 :: J, 21

1,99 ± 0,ll
5,54

1,36 ::: '.:, ll
6,02

L. VÜCM PI 271938

(%).

metacêntrico

sul:;telocêr.tric'.l

sul:met.acêntrico

sutrnetacêntric..?

sui:metacêntrico

subrnetacêntrico

sub:net.acÊntri::o

submeta.:::êntrico

sui::rnetacêntri:::::;;

Tip:>

* Os valares corresp:>ndem à mé::l.ia de 5 metáfases: ao laâo de cada valor escá o desvio prlrão e emta.ixo o coeficiente êe variação

32,98

submetacêntri=

2,26 ± O ,36
15,94

11,62 ± 1,06
9,10

3,85 ± 0,62
16,06

4

CT.JI

sul:rnetacêntrico

2,83 ::: O,70
24,31

13,05 ± 0,48
3,69

4,31 ± 0,37
8,70

3

1

sul::netacêntrico

2,68 ± 0,25
9,33

13,74 ± 0,32
2,34

s<JJ::;-;-,etacêntrico

4,53 ± 0,35
7,78

2

2,16 :!: 0,16
7,41

16,04 :: 1, 54
9,60

l

5,29 ± 0,61
11,55

RB

Tip:>

CR (%)

L. MM..va cv. Maioba

CA ( m)

CrorrosSCJr.'O

Tabela 15. Dados cariorrorfológicos* de La.c..tu.c..a. -6CLÜ.va. cv. Maioba e L. v,iJto1.,a. PI 271938 relativos a can
primento absoluto (CA), comprimento relativo (CR), relação de bra-;:os e ::lassii''ioação dos cro
rrossorros do lote haplóide de cada esp§cie.
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Figuras 11-13. Metáfases somáticas de espécies de
Laetuea
(1.350x). 11 - L. �ativa cv. Maioba; 12 - L.
viho-0a PI 271938; 13 - híbrido interespecifi
co (Maioba x PI 271938), onde os números su
blinhados correspondem aos cromossomos herda
dos do pai selvagem, PI 271938.

2

3

4

5

6

7

8

Figura 14. Cariótipos de espécies de Laetuea. A
cv. Maioba; B - L. viho�a PI 271938.
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Figura 15. Idiograma comparativo de espécies de Laetuea. A L. �ativa cv. Maioba; B - L. vi�o�a PI 271938.
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LJNDQVIST (1960a) estudou doze cultivares
do�t introduções selvagens de L. �ativa e notificou que
nove pares de cromossomos dos diversos materiais

e
os

mostraram

variação em relação ao comprimento total e à r:osição dos centrômeros.

Este autor apresentou os idiogramas do

cultivar

Berliner e de uma introdução selvagem de L. �ativa com

cro

mossomos variando entre 6,04 a 3,19 pm e 4,58 a 2,53 pm

de

comprimento, respectivamente.
HAQUE

&

GODWARD (1985a) compararam os cariót�

pos dos cultivares de L. �ativa Lobjoit 1 s Green Cos, Tom'Ihurrb
e Webb's Wonderful e verificaram que o tamanho

cromossômico

era variável entre eles, que apresentaram um comprimento to
tal do lote haplóide de 33,61,
mente.

32,19 e 30,10 pm, respectiv�

Em outro trabalho HAQUE & GODWARD (1986)

mostraram

que Lobjoit 1 s Green Cos, com maior tamanho, possui uma quan
tidade de DNA significativamente maior do que os outros dois
cultivares.
Comparando-se os valores de CA e RB, da T abe
la 15, com os do trabalho de HAQUE

&

GODWARD (1985a),

nota

se que o cultivar Maioba tem características cariomorfológi
cas semelhantes ao Lobjoit's Green Cos.
LINDQYIST (1960a) encontrou diferenças no ta
manho dos satélites entre os diversos materiais de L.
va, porém HAQUE

&

�ati

GODWARD (1985a) constataram não haver dife

renças significativas entre o tamanho dos satélites dos
tivares analisados.

cul

Estes comentaram que aparentes diferen-
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ças podem ser causadas pelo comportamento dos satélites, que
podem aparecer bastante expandidos e individualizados em ca
da cromátide ou estarem tão juntos que parecem fundidos. So
bre este comportamento dos cromossomos com região organizad�
ra do nucléolo (O.N.), HAQUE

&

GODWARD (1985a)

encontraram

que há diferenças, quanto a expansão da região O.N.

A

gião O.N. do cromossomo 3 mostrou ser frequentemente

re
rnuito

mais expandida do que a do cromossomo 5, nos cultivares Lob
joit's Green Cos e Tom Thurnb.

Este fato também ocorre

no

cultivar Maioba, conforme atestam as Figuras 11 e 14.
A análise de metáfases somáticas de L. vino-0a
PI 271938 revelou que seus cromossomos variam de 5,33 a 3,03
µm de comprimento absoluto (.Tabela 15 e Figuras 14 e 15).

A

RB mostrou que há uma assimetria dos cromossomos de L. vino
-0a, em comparação com os de L. -0ativa, o que comprovou a afir
mação de WHITAKER

&

THOMPSON (1942) e de LINDQVIST

(1960a)

de que a morfologia dos cromossomos de L. vino-0a mostra cla
ras diferenças se comparada à das outras espécies membros do
grupo -0enniola, o que pode ser constatado nas Figuras 11, 12,
14 e 15.

Os cromossomos 1, 2 , 3 e 5 apresentam

centrômero

sub-mediano enquanto no 4, 6 e 7 o centrômer:o é sub - terminal,
mas todos eles foram classificados no tipo sub-metacêntrico.
O cromossomo 8 tem um braço muito curto e nenhum

cromossomo

com uma posição centromérica correspondente foi

encontrado

nas outras espécies do grupo -0ennioia (LJNDQVIST, 1960a; HA
QUE

&

GODWARD, 1985a).

O 8 é do tipo sub-telocêntrico

quanto o 9 é metacêntrico.

en
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Lac.tu.c.a vi!Lo.óa apresenta um único par de cro
mossomos com satélites, identificado no presente trabalho co
mo o número 7, e esta é outra característica que a distingue
das demais espécies relacionadas.
LlliDQVIST (1960a) mostrou um idiograma
L. vino.óa que é bastante concordante com o elaborado
trabalho (Figura 15), entretanto o autor observou

para
neste

satélites

no quinto par de cromossomos.
Além das diferenças reais entre o tamanho dos
cromossomos e sua posição relativa no cariótipo, outras dife
renças podem ser devidas a problemas metodológicos e até mes
mo à contração diferencial dos cromossomos.
LlliDQVIST (1960a) realizou suas análises bio
métricas sobre desenhos feitos através de câmara lúcida, com
um aumento de 5.800 vezes, e comentou que a coloração do ma
terial, pela técnica de Feulgen, não foi satisfatória. A me
todologia usada por este autor é mais sujeita a erros do que
a aplicada neste trabalho e descrita no item 3.7.1.
Sobre este assunto SCHIFFIN0-SAMPAIO
afirmou que

11algumas

(1979)

das diferenças entre os cariótipos, ap�

sentadas por diferentes pesquisadores para a mesma

espécie,

ou detectadas entre plantas da mesma espécie, não devem,

ne

cessariamente, ser consideradas como expressando uma variabi
lidade real, já que, mesmo entre células de um mesmo indiví
duo, os cromossomos podem apresentar tamanhos relativos dife
rentes".
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Por outro lado, deve se considerar que, tanto
neste trabalho quanto no de LINDQVIST (1960a), poucas
tas por espécie foram examinadas.

plan

Talvez, à medida que amo�

tras maiores forem analisadas, constate-se que a variabilid�
de cromossômica intraespecífica, existente em Lac.:tuc.a,

seja

mui to maior do que se tem conhecimento atualmente.
Lac.:tuc.a vino-0a PI 271938 apresentou um compr�
mento total do lote haplóide de 33,64 µm.

Se existir uma cor

relação positiva entre conteúdo de DNA e tamanho cromossômi
DNA

co, então L. vino-0a deverá ter uma maior quantidade de
do que L. -0a:tiva.

A análise biométrica de metáfases mimticas dos
(Maioba x PI 271938) foi realizada com o objetihtbridos F
1
vo de se caracterizar citogeneticamente a natureza
híbrida
das plantas, obtidas por cultura 'in vitro' de embrião, atra
vés da comparaçao com os parentais.
Plantas regeneradas de culturas de calos,
células e de protoplastos têm mostrado, ocasionalmente,

de
va

riabilidade fenotípica e genotipica conhecida como variação
somaclonal CILLG

&

SIQUEIRA, 1984).

Esta variação tem

encontrada em plantas de alface derivadas de calos
1�76; BROWN et alii, 1986) ou protoplastos (ENGLER
1�84).

F enotipicamente esta variação tem sido

se severamente reduzida (ENGLER

&

&

GROGAN,
(SIBI,

GROGAN, 1984); mas até a

&

fertilidade de plantas regeneradas

(SIBI,

constatada

principalmente na morfologia e coloração das folhas
1976; BROWN et alii, 1986; ENGLER

sido

1

in vitro' pode

GROGAN, 1984).

mostrar

134.
Durante a condução do presente trabalho algu
mas dúvidas foram levantadas sobre a veracidade da

natureza

híbrida das plantas obtidas, embora apenas duas plantas,
cruzamento Maioba x PI 27.1938, foram obtidas através de

do
ca

los, conforme discutivo no i tem 4.3.1.2.
Conhecidos os cariótipos de L. 1.:,ativa c v . .Maio
ba e de L. vi�o1.:,a PI 271938 (Figura 14) e elaborados os seus
idiogramas (Figura 15), foi possível identificar no

híbrido

o genoma haplóide de cada progenitor, como indicado na Figu
ra 13, e provar a natureza híbrida de todas as plantas obti
das do cruzamento Maioba x PI 271938.
A metodologia utilizada permitiu que o objet�
vo fosse atingido, no entanto é muito trabalhosa, morosa

e,

portanto, inadequada para uso rotineiro em um programa de me
lhoramento.

Para isso o uso da técnica da eletroforese perm�

tiria a caracterização bioquímica de diferentes materiais ge
néticos, com precisão e maior rapidez.

Já foram

estabeleci

dos padr5es eletroforéticos para esterases de Lactuca e, in
clusive, provada a eficiência em se determinar

a

natureza

híbrida de plantas provenientes de cruzamentos entre L. 1.:,ati
va e L. vino1.:,a (ROUX et alii, 1985).
4.4.2. Tentativa de anál.ise meiótica comparativa
entre os parentais e o híbrido interespecifico
Em virtude das características do

material,
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dos problemas da infraestrutura disponível e da

metodologia

utilizada, os resultados obtidos são muito limitados.
A

análise

meiótica de L. �ativa

cv. Maioba
biva-

foi regular, observando-se o completo pareamento dos
lentes e anáfase I e II normal.

Foi observado dois bivalen

tes associados a um nucléolo e um número considerável de quia�
mas durante a diacinese, principalmente entre os
mais longos (Figura 16).
QUE

&

bivalentes

O mesmo fato foi notificado por HA

GODWARD (1985b) em outros cultivares de L. �ativa.
Em estudos de meiose de L. �ativa, a formação

regular de nove bivalentes tem sido encontrada em praticame�
te todas as células mães de pólen analisadas (WHITAKER
GER, 1939; LINDQVIST, 1960a) e é aceito que L. �ativa é
espécie muito estável quanto ao comportamento
(WHITAKER

&

JAGGER, 1939).

&

JAG
uma

cromossômico

Entretanto, ocasionalmente ocor

re a formação de dois univalentes e oito bivalentes,
n a anáfase I, cromossomos retardatários e pontes na

pontes
anáfase

II (LINDQVIST, 1960a) .
BAQUE

&

GODWARD (1984) encontraram meiose re

gular em três cultivares de L. �ativa, onde observaram

a

ocorrência de uma ponte em 500 células em anáfase I, no cul
tivar Tom Thumb.
A viabilidade do pólen de Maioba foi de 95,11%.
Em outros trabalhos, a viabilidade do pólen de L. �ativa va
riou entre 95,34 a 97,19%
(BAQUE

&

GODWARD, 1984).

(LINDQYIST, 1960a) e 95,07 a 95,93%
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16

17

Figuras 16 e 17. Meiose em Lactuca (1700x). 16 - L.
cv. Maioba, diacinese com 9 bivalentes, dois
deles associados ao nucléolo; 17 - L. viAoba
PI 271938, diacinese com 9 bivalentes,
um
deles associado ao nucléolo.

A meiose de L. viAoba PI 271938,

analisada

no presente estudo, também foi normal, não observando-se ne
nhuma irregularidade.

Nas células em diacinese observou -se

um bivalente associado ao nucléolo, confirmando-se a presen
ça de um só par satelitado em L. viAoba {Figura 17), ao con
trário de L. bativa que apresentou dois bivalentes associados
ao nucléolo (Figura 16).

Aparentemente a frequência de qui�

mas em L. viAoba é menor que em L. bativa.
LD�DQVIST (1960a) estudou a meiose de

duas
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introduções de L. viho6a e encontrou muito poucas irregular�
dades, em geral pontes na anáfase I.
A viabilidade do pólen do PI 271938 foi
94,60%.

de

LINDQVIST (1960a} analisou a fertilidade de

de quatro introduções de L. viho6a que variou de

pólen
a

93,90%

99,0%.
No presente estudo nao foi possível realizar·a
análise mei5tica dos hibridos {Maioba x PI 271938) porque as
plantas hibridas, disponiveis na época da análise, apresent�
ram anteras rudimentares
foi encontrada.

onde nenhuma célula mãe

de

pólen

Consequentemente, estas plantas foram total

mente macho-estéreis, sem nenhum grão de p5len formado.
LTI�DQVIST (1960a) analisou a meiose em
hibridos diferentes entre L. 6ativa e L. vi�o6a.

três

parearne�

O

to foi incompleto em um grande número de células maes de
len e, naquelas com pareamento completo, o número de
lentes em anel foi pequeno, indicando uma baixa
de quiasmas.

Pontes foram comuns nas anáf ases

po-

biva-

frequêncià
I

tas certamente resultantes de "crossing-over" de

e II..

Mui

segmentos

invertidos e evidenciaram a existência de diferenças

estru

turais entre os cromossomos das duas espécies parentais.
A fertilidade do pólen destes híbridos variou
entre 34,90 a 76,80% e mostrou ser muito melhor do que era�
perado, em função das irregularidades ocorridas na meiose.
EENINK et alii (1982a) investigaram a micros
porogênese de híbridos oriundos de cruzamentos entre L. 6ati
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va, L . .6eh..h..iola e L. vih..o.6a.

Encontraram meiose

irregular,

parearnento anormal e presença de uni, tri e quadrivalentes.
Muitas plantas apresentaram anteras rudimentares, marrons

e

enrugadas, sem graos de pólen, enquanto em outras plantas as
anteras apresentavam quantidades variáveis de grãos de

po

len, de diferentes tamanhos, formas e qualidade, porém não f�
raro encontrados grãos de pÕlen gigantes, corno os citados por
LINDQVIST (1960a).

Nas plantas com grãos de pólen, os cita

dos autores verificaram que a fertilidade do pólen variou de
50 a 95%.

4,5, INVIABILIDADE E ESTERILIDADE DE HÍBRIDOS
INTERESPECÍFICOS DE Lac�uca

Como foi anteriormente comentado as

espécies

L. .6a�iva, L. .6Vth..iola, L. .6aligna e L. vih..o.6a pertencem

ao

grupo .6eh..h..iola e são comuns'na Europa e no Oriente Médio. Os
estudos citogenéticos de THOMPSON et alii {1941) e

THOMPSON

(1943) indicam que o grupo .6eh..h..iola está isolado dentro
genero Lac�uca por barreir as genéticas.

No grupo

do

.6eh..niola,

L . .6a�iva e L • .6eh..niola estão muito mais relacionadas

entre

si do que com L. .6allg na e L. vih..o.6a (LINDQVIST, 1960a,b; RY
DER

&

WHITAKER, 1976), o que foi recentemente comprovado atr�

ves de diagramas de eletroforese de esterases (ROUX et a1ii,
1985) e estudos anatômicos, análises de cariótiJ;x:>s e de cru-
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zamentos

interespecíficos

(HAQUE

&

1985 a,b;

GODWARD,

198 7) .
Dentro da espécie L. �ativa, as formas cultivariação

vadas sao marcadamente distintas , devido à imensa

morfológica das folhas e dos diferentes modos como elas

es

tão arranjadas, antes da emissão da haste floral.

Sob o po�

to de vista citogenético HAQUE

mostraram

&

GODWARD (1986)

que há diferenças no comprimento total de cromossomos e con
de

sequentemente na quantidade de DNA, entre os cultivares
alface.

As formas primitivas e selvagens de L. �ativa
apresentam um polimorfismo complexo, com características in
termediárias entre L. �ativa e L. �ehhiola e recebem
nomes como L. altaic.a, L. au.gu�tana, L. livida, L.

vários
dhegeana

e outros (LINDQVIST, 1960a,b; RYDER, 1979).
Ferakova

10

citado por EENINK et alii

(1982a)

considera L. altaic.a e L. livida como espécies distintas
L. �ativa e também pertencentes à primeira sub-seção

de

Lac.tu

c.a .
Segundo PRINCE (1980) há algumas espécies sel
vagens de alface, não européias, as quais pertencem a

sub-

seção Lac.tu.c.a, mas não são muito conhecidas corno, L. ac.uleata.

_lOFERAKOVA, V. The genus L ac.tuc.a L. in Europe.
Komemskéko, Bratislava, 122p. 1 977.

Univerzi tat
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No entanto, Parker em comunicação pessoal ao próprio
(1980) informou que o cariótipo de L. aculeata e

PRJNCE

indistingul

vel de L. -0ehhiola. Mais recentemente, ROUX et alii

(1985)

verificaram que, para esterases foliares, os padrões eletro
foréticos de L. aculeata mostraram-se muito semelhantes

aos

de L. ld2,hhiola.
pela

Com estas informações observa-se que,

literatura consultada, não há um consenso entre os taxonornis
tas sobre o assunto.

Pode-se supor que há um complexo -0ati

va - -0ehhiola representado por um amplo conjunto gênico.
dados indicam que deve haver urna grande variabilidade

Os

gené

tica intra e interespecífica, urna vez que os diferentes ger
rnoplasrnas são provenientes de vários países, originaram-se em
diferentes ecossistemas de plantas.
Pelos motivos expostos acima é

compreensível

a multiplicidade de resultados obtidos da hibridação de L. vi
�o-0a com

L. Jativa

ou L. �ehhiola por diferentes pesquis�

dores, em diferentes épocas e com diferentes ecotipos destas
espécies.

O fato comum a todas as investigações sobre o as

sunto é a constatação de que as principais barreiras à trans
ferência de genes são a invfabilidade dos h íbridos,

expres

sa pela formação de poucas sementes, baixa germinação e mor
te prematura de plantas, e a esterilidade.
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4.5.1. Inviabilidade e fraqueza do embrião
Sobre as causas imediat as da inviabilidade,d�
generaçao ou fraqueza dos híbridos interespecíficos, STEBBJNS
(1968) grupou-as em três categorias: 1) falta de harmonia en
tre cromossomos e genes das espécies parentais.

Esta incom

patibilidade pode ser de natureza geral ou devida a ação

de

genes específicos; 2) Interação desarmoniosa entre cromosso
mos ou genes de uma espécie e o citoplasma de outra; 3)

In

compatibilidade entre o embrião híbrido e os tecidos circun
dantes.
As evidências encontradas na presente pesqui
sa e na literatura permitem afirmar que as causas da inviabi
lidade dos híbridos entre L. vihoha e L. bativa ou L. hehhio
ia pertencem à categoria 1.

Se as causas estivessem incluí

das nas categorias 2 ou 3, haveria uma diferença significat�
ca entre os cruzamentos recíprocos, mas estes não são bem su
cedidos em ambas as direçõ es (Ln�DQVIST, 1960a;

EENINK

et

alii, 1982a; MAXON SMITH, 1985).
Na literatura há vários exemplos de inviabili
dade de híbridos interespecíficos em função de uma incompat�
bilidade de ordem geral e que tem sido atribuído a interações
desarmoniosas entre os cromossomos parentais.
Em híbridos obtidos entre espécies mais prox�
mamente relacionadas, as anormalidades não são evidentes nas
primeiras mitoses do zigoto nem no pró-embrião, mas elas ocor
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rem em vários estágios· posteriores do desenvolvimento do em
brião (STEBBINS, 1958; BARBANO & TOPOLESKI, 1984;
1 985;

GARDINGO,

FONSECA, 1986).
A degeneração do embrião muitas vezes coinci

de com períodos críticos ou de máxima diferenciação dos
cidos.

Em híbridos interespecíficos de Nic.otiana o

mento do embrião ocorre no estádio em que está

te

aborta

diferencian

do o ponto de crescimento vegetativo (STEBBINS, 1958).
MAISONNEUVE (1987) observou o abortamento
embriões, híbridos entre L. 1.iativa e L. .óaligna ou L.

de

vih..0-

1.ia, com onze dias apos a polinização, ou seja, três dias an
tes do estádio de completa maturação das sementes.
No presente trabalho, sementes do híbrido ( L.
1.iativa x L. vih..01.>a), com onze dias após a polinização, apre
sentaram uma menor porcentagem de germinação, do que
tes em estádios anteriores (Tabela

semen

1 3).

McCray11 citado por STEBBINS (1958),

lhando com híbridos de Nic.otiana, reconheceu três
tes estádios onde ocorre o colapso do embrião:

1)

traba
diferen

das prime!

ras divisões do zigoto à formação do pró-embrião globular; 2)
no estádio de diferenciação do ponto de crescimento vegetat!
vo e 3) no estádio de germinação da semente.

Cada um destes

estádios pode ser um momento crítico no desenvolvimento

do

11McCRAY, F.A. Embryo development in Nic.otiana species
brids. Gen��tcs, 18: 95-ll0 r 1933.

hy
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ser

embrião. -�o primeiro, os cromossomos do híbrido devem

capazes de atuarem juntos no processo de mitose e na síntese
O segundo

de novos componentes citoplasmáticos e nucleares.
estádio depende da habilidade das células em formar

um

me

ristema apical com seus oentros de crescimento integrados, pois
destes depende o perfeito crescimento vegetativo da
planta.

futura

No terceiro estádio, o desenvolvimento correto

do

embrião em plântula, e a consequente germinação da _.semente,
depende da habilidade dos cromossomos e genes, presentes

no

híbrido, em atuarem juntos e formarem um eficiente mecanismo
para fotossintetizar e elabor ar protoplasma com os

produtos

imediatos da fotossíntese.
Em qualquer destes estádios podem ocorrer di�
túrbios mitóticos, devido a diferenças estruturais dos

cro

mossomos parentais, tanto no embr ião como no endosperma. Não
se conhece relatos destes distúrbios mitóticos em

híbridos

de Laetuca, mas as evidentes diferenças entre L. vino-0a e L.
-0ativa (Figuras 14 e 15) e entre L. vifto-0a

-0eftniola

e L.

(LINDQVIST, 1960a) podem estar originando estes distúrbios.
A morte de emb riões híbridos do

cruzamento

Lycopeft-0icon e-0culentum x L. peftuvianum pode ser

ocasiona

da por distúrbios no endosperma, que prejudicam a

nutrição

do e mbrião.

Estas seriam anormalidades mitóticas do

perma híbrido e possivelmente também do zigoto,

endos

ocasionadas

por deleções e inversões dos cromossomos, com a formação
pontes durante a anáfase (BARBANO & TOPOLESKI, 1984;
CA, 1987).

de

FONSE
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STEBB INS (1958) em sua revisão sobre ·o compoE_
tamento cromossômico em endospermas híbridos salientou

que,

as quebras cromossômicas, durante a mitose, é o início da de
generação dos mesmos e são causadas pelo desbalancearrento :-quan
titati vo entre cromossomos parentais.

Em híbridos entre

os

gêneros Tnllllum e Pa!tl-0, a quebra de cromossomos e observa
da quando Pa1tl-0 é o progenitor materno.

A quebra e c onfina

da a certos cromossomos de T1tllllum e é mais frequente na re
gião distal destes cromossomos.

A explicação lógica

para

isto é que o citoplasma híbrido

ou algumas condições do me

tabolismo das células híbridas, exercem um forte efeito
bre os cromossomos de Tnllllum,

mas, têm pouco ou

so

nenhum

efeito sobre os de Pa!tl-0.
Esta explanação de STEBBJNS (1958) pode expli
car, em parte, o maior sucesso obtido nos cruzamentos de
vl1to-0a com

L. -0a:tlva. ou L. -0e1t1tiola,. quando as duas

últi

mas sao os progenitores maternos e também as variações
viabilidade dos híbridos dependentes das linhas

L.
na

parentais.

Estas três espécies tem o mesmo número cromossômico, mas

os

resultados deste trabalho (Tabela 14) juntamente com os

de

LINDQVIST (1960a) mostram que há diferenças no

comprimento

total dos cromossomos de L. vi1to-0a em relação aos de L. -0a:ti
va. e L. ée!t!tlola.

HAQUE & GODWARD (1985a; 1986) também

contraram variações no comprimento total dos cromossomos
cultivares de L. -0a:tlva.

en
de

Estas pequenas diferenças de tama

nho cromossômico intraespecíficas, possivelmente também con-
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dicionam a maior ou menor congruência entre as combinações�
rentais interespecíficas.
Além de ser ocasionada por interações

incom

?0 +- 1"-;is entre cromossomos, a inviabilidade dos híbridos tam
bém pode ser devida a ação d e genes especlficos.

LINDQVIST

(1960a) defendeu a hipótese de que a inviabilidade em híbri
dos de Laetuea é devida a poucos genes de ação complementar,
baseado no fato de que entre nove plantas obtidas do

cruza

mento entre L. al:ta-<-ea e L. vúw 1.:,a, somente três foram
veis e vigorosas.

viá

Para argumentar, citou o clássico exemplo

12
de Chep-<--0 de Hollingsh ead , onde um único gene decide quais

as linhagens de C. teetohum produzirão híbridos viáveis

ou

não com C. eap-<-llah-<--0.

A situação em Laetuea é mais complexa. As evi

dências citológicas indicam que há a interação de vários fa
tores.

As causas da inviabilidade nao parecem ser unicamen

te de natureza gênica, porém também cromossômica.
MAISONNEUVE (1987) observou embriões hibridos
de Laetuea atrofiados, sem cotilédones ou normais, mas muito
pequenos em relação aos de L. -0ativa, da mesma idade.

Os

primeiros não se desenvolveram 'in vitro', independente

do

estádio em que foram colhidas as sementes ou do meio de cul
tura.
12

Nestes casos, as anormalidades parecem ser devidas

a

HOLLINGSHEAD, L. A lethal factor in Chep-<--0 effective only
in an interespecific hybrid. Geneti�, !_5_: 114- 140, 1930.
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açao de genes letais rio. endosperma e no embrião.

:E provável

que um desbalanceamento nos reguladores de crescimento e

ao

metabolismo das células criou condições desfavoráveis
crescimento e perfeita organogênese dos embriões.
lado, os embriões normais,

no

Por outro

mas muito pequenos, parecem

ter

sido resultantes de interações incompatíveis, gênicas ou cro
mossômicas, que ocorreram somente no endosperma. Este, ano�
malmente desenvolvido, não teria permitido, em consequência,
a adequada nutrição dos embriões.
STEBBlliS (1958) comentou que a obtenção

de

híbridos interespecificos depende não só da habilidade de g�
nes das espécies parentais atuarem de maneira compatível

no

embrião em desenvolvimento, mas também em produzir um endos
perma capaz de nutrir o jovem embrião. A presença de incom
patibilidade gênica somente no endosperma pode ocorrer
que este tecido contém dois conjuntos de cromossomos

por
oriun

dos do tecido materno e somente um, do gameta paterno..
cruzamentos interespecíficos, esta desigualdade pode

Nos

causar

um desbalanceamento na dosagem de vários alelos, os

quais

não são compensados, como ocorre nos cruzamentos de

indiví

duos da mesma espécie.
As anormalidades podem ser parcialmente devi
das também aos distúrbios do relacionamento quantitativo en
tre os conjuntos cromossômicos do endosperma, tecido materno
e embrião, mas, de modo geral, provavelmente, é a ação gêni
ca a responsável pela inviabilidade.
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4. 5. 2·. Esterilidade do hibrido interespecífico
Se o desequilíbrio gênico ou cromossômico afe
ta primariamente os processos que ocorrem no desenvolvimento
inicial do zigoto, embrião ou do organismo jovem,

estabele

ce-se a inviabilidade do híbrido, mas se o efeito primário do
desequilíbrio é sobre os ovários, anteras e gametas,

então

o resultado é a esterilidade do hibrido.
A

esterilidade dos híbridos

interespecíficos

pode ser gênica ou cromossômica e a únida prova prática

pa

ra se distinguir uma da outra é através da poliploidização�
tificial.
A duplicação do número cromossômico,

parti-

cularmente no tecido somático, resulta durante a meiose,
presença de

um

lula híbrida.

na

homólogo completo para cada cromossomo, na cé
O pareamento e a segregaçao dos cromossomos é

regular, nenhum desequilíbrio é gerado e as plantas são fér
teis.

Se a esterilidade é gênica o desequilíbrio existente

no tecido somático do diplóide é conservado no tecido tetraplóide correspondente e a esterilidade persiste

(STEBBINS,

19 58)
Em Laetuea a esterilidade dos híbridos

inte

respecificos tanto quanto a inviabilidade dos embriões pare
ce ser complexa, envolvendo desequilíbrios gênicos e cromos
sômicos.
A esterilidade gênica parece

ser

ocasiona-
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da por vários genes, com diferentes tipos de açao.

Eles po

dem interferir no desenvolvimento dos órgãos reprodutivos em
qualquer estádio.

As anormalidades mais frequentes

ocorrem

durante a diferenciação dos tecidos reprodutivos ou, confor
me JOHN

&

LEWIS (1973), durante o próprio processo da

meio-

se.
STEBBINS (1958) afirmou que o desenvolvimento
dos ãr�ãos reprodutivos, nos primeiros estádios,
mais facilmente desorganizado
do que o de outros órgãos.

pode

ser

pela incompatibilidade gênica

Por sua vez, os órgãos

masculi

nos sao mais sucetíveis do que os femininos.
As pesquisas d e EENINK et alii (1982a)
traram que a esterilidade nos híbridos de Lac..tu.c.a

mos-

deve

ser

controlada por diversos genes, atuando em várias etapas

do

desenvolvimento dos órgãos reprodutivos.

Encontraram

tas com grãos de pólen de má qualidade ou totalmente

plan
ausen

tes que, ao serem polinizadas artificialmente, formaram
mentes, indicando que havia um razoável grau de

se

fertilidade

feminina_.
No presente trabalho também verifica-se - .que
plantas do híbrido (Maioba x PI 271938), completamente macho
estéreis, ao serem polinizadas por Maioba formaram

sementes

F Rc1, mostrando que a fertilidade feminina não foi tão seve
1
ramente afetada como a masculina.
Estes resultados confirmam as notificações de
STEBB INS (1958) evidenciando que não há urna correspondP..ncia �
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tre a fertilidade feminina e a masculina· e que diferentes g�
nes governam estas duas características.
A grande variação no grau e no tipo de macho
esterilidade sugere que este caráter também é controlado por
vários genes.

EENINK et alii (1982a) observaram desde a au

sência de anteras a diferentes tipos de anteras rudimentares
sem pólen cu com quantidades variáveis de graos de pólen

de

diferentes tamanhos, formas e qualidade.
também

A esterilidade, pelo menos em parte,
parece ser devida a desbalanço cromossômico.

Como foi discu

tido em 4.4.2, o processo meiótico de híbridos entre L. bati
va, L. benniola e L. vino-0a mostrou uma série de irregulari
dades no comportamento cromossômico.
Este tipo de esterilidade e o mais

frequente

em híbridos interespecíficos e a literatura apresenta muitos
exemplos.

Em todos estes exemplos a falta de homologia

es

trutural entre os cromossomos parentais é indicada não só p�
la reduzida taxa de pareamento, mas também pela presença oc�
sional de anéis e cadéias, indicando heterozigosidade ocasiona
da por trocas ou translocações, e a presença de pontes e fra�
mentos, os quais sugerem heterozigosidade por inversões,

ou

indicam diferenças entre os c romossomos parentais quanto
posição do centrômero.

Todas estas irregularidades

foram

observadas na meiose de híbridos interespecíficos de Laetuea
(LlNDQVIST, 1960a; EENINK et alii, 1982a).
Alguns pesquisadores conseguiram obter

plan-
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tas híbridas parcialmente férteis através da duplicação cro
mossômica com colchicina (tINr:QVIST, 1960a; THOMPSON

&

1961; MAXON SMITH, 1984; MAISONNEUVE, 1987).

comprova

Isto

RYDER,

as afirmaçnes de STEBBINS (1958), citadas anteriormente,

de

que a poliplbidização elimina os problemas do desequilibrio
cromossômico entre os genomas parentais. Como a

recuperaçao

da fertilidade não foi significativamente alta, parece claro
que parte da esterilidade não recuperada no tetraplóide é de
vida a ação gênica.

151.
·,

5. CONCLUSOES
Os resultados obtidos no presente trabalho per
mitem as seguintes conclusões:
Lactuea v.l!toha PI 271938

destacou-se

como

a melhor e mais consistente f onte de resistência ao Sele1toti
nia mino!t.
- Algumas Ji:ntrod uções de L.

-0

e1t1t.lola,

L. ha-

ligna, L, altaica, L. auguhtana, L. aeuleata, formas primiti
vas de L. hativa bem como cultivares de alface como Valmaine,
re

Gallega e Celtuce apresentaram tolerância ao patógeno,
lacionada com a arquitetura foliar ereta.

- Cultivares de alface tanto do grupo america
na como do grupo manteiga, mostraram-se altamente suscetí
veis ao Scle1totinia minoJt.
- O cruzamento de L. hativa ou
com

L.

-0

Q)tJtiola

L. vi!toha apresenta barreiras interespecíf icas na

forma

de inviabilidade dos embriões e, posteriormente, esterilidade das
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plantas. Ambas sao devidas a interações incompatíveis de· -na
tureza gênica e de polimorfismo cromossômico. O grau de com
patibilidade é variável em função da congruência

os

entre

genótipos parentais.
- Híbridos interespecíficos de cruzamentos en
tre L. .6a:t.lva, L. .6 VtJtiola

com L. uiJto .óa foram

recuperados

através da cultura 'in vitro' de embriões. O estádio
dos embriões, para serem implantados no meio

ideal

de cultura,

e

com 8 dias após a polinização.
- Diferentes fatores controlam a esterilidade
dos híbridos. A esterilidade masculina é muito drástica, mas
a feminina é parcial e permite, através de retrocruzamentos
para L • .óa:t.lva ou L. beJtJtiola, que sejam obtidas sementes.
- A tentativa de usar L • .6eJtJtiola como espe
cie ponte entre L . .6a:tiva e L. viJto.óa não foi viável.
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372,82**
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** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste de F.
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Apêndice 1. Valores e significâncias dos quadrados médios da expressão de reação
Lactuca ao S. m�non em porcentagem de plantas mortas (PM). Experimento
II.
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* Significativo ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
PM = percentagem de plantas mortas; IR = índice de resistência.
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Apêndice 2. Valores e significâncias dos quadrados médios para duas expressões de rea
ção de Lactuca ao S. m�non. Experimento III.
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Apêndice 3. Valores e significâncias dos quadrados médios da análise da variância re
lativa a reação foliar do híbrido F 1 (L. -0a�iva cv. Maioba x L. vi40-0a Pl
271938) e seus parentais ao S. mino4, em quatro períodos de avaliação. Ex
perimento IV.

