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Tipo crespa com tolerância ao calor, nematoides e fusariose



A alface é a principal hortaliça
folhosa do país. As variedades
crespas de coloração verde estão
entre os tipos varietais preferidos pelo
consumidor brasileiro.
A elevada incidência de patógenos de
solo tem sido um dos principais
problemas no cultivo da alface em
condições de campo aberto e cultivo
protegido.
Devido a sua origem e domesticação,
a alface é uma espécie adaptada a
regiões de clima ameno. Dessa
forma, em cultivos conduzidos em
condições de temperaturas mais
elevadas, cultivares sem adaptação
antecipam o florescimento,
sintetizando lótex que confere sabor
amargo às folhas e diminuem seu
valor comercial.
BRS Mediterrânea é uma cultivar de
alface crespa com tolerância aos
principais patógenos de solo e com
bom nível de tolerância ao
florescimento precoce.

Características da cultivar
BRS Mediterrânea apresenta plantas de
grande porte e caule grosso, conferindo
facilidade na colheita e na manipulação pós-
colheita. As plantas possuem crescimento
vegetativo vigoroso, o que confere precocidade
para colheita, auxiliando na otimização do uso
da área.
A folhagem da BRSMediterrânea apresenta
uma vistosa coloração verde-clara e com um
atraente recortado das margens foliares.
BRSMediterrânea apresenta bons níveis de
tolerância a isolados do fungo Fusarium
oxysporum f. sp. lactucae raça 1 e ao
nematoide-das-galhas (Meloidogyne incognita e
M. javanica). Essespatógenos têm causado
perdas na produção e na qualidade,
notada mente em condições de campo aberto no
Brasil.
BRSMediterrânea apresenta ainda resistência
a alguns patotipos do Lettuce mosaic virus.

Sementes
BRS Mediterrânea 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.


