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Tipo crespa tolerante ao pendoamento



Alface BRS LEILA
Apresenta~ão
A alface (Lacfuca sativa L.) é a principal
hortaliça folhosa do País.As variedades
de folhas crespas de coloração verde
estão entre os tipos preferidos pelo
consumidor brasileiro.
Os principais sistemas de produção de
alface no Paíssão em campo aberto, sob
cultivo protegido e hidroponia.
Em campo aberto, as plantas são
cultivadas em canteiros por ciclos
consecutivos, favorecendo a multiplicação
de patógenos de solo.
Em sistemas hidropônicos e sob cultivo
protegido, o florescimento precoce,
promovido pelas altas temperaturas, é
um fator limitante para a produção.
BRS Leila é uma cultivar de alface crespa
de ampla adaptação para os diferentes
sistemas de produção.
O nome da cultivar é um reconhecimento
à professora leila Trevisan Braz (UNESP,
Campus de Jaboticabal-SP) pela
dedicação de grande parte de sua
carreira ao melhoramento genético e à
fitotecnia da cultura da alface no Brasil.

Características da cultivar
A folhagem de BRS Leila apresenta coloração
verde-oliva brilhante, ornamentada com um
vistoso padrão recortado das margens foliares.
As plantas apresentam porte médio e caule
grosso, conferindo facilidade na colheita e
adequada manipulação pós-colheita.
BRS Lei!a apresenta bons níveis de resistêncio
ao nematoide-das-galhas (Me/oidogyne
incognita eM. javanica). Essepatógeno tem
causado perdas na produção e na qualidade,
notada mente em condições de campo aberto no
Brasil.
BRS Leila apresenta ainda resistência a alguns
patotipos do vírus do mosaico da alface (Lettuce
mosaic virus).

Sementes
BRS Leila foi obtida via contrato de cooperação técnica
entre a Embrapa e a empresa Agrocinco Comércio de
Produtos Agropecuários Ltda., de acordo com os termos da
lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada
pelo Decreto n° 5.563, de 11 de outubro de 2005, que
dispõe sobre incentivos à inovação e garante exclusividade
de comercialização das sementes dessa cultivar pela
referida empresa.


