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No Brasil vem sendo observado um

2012). Atualmente tem-se aumentado

mercado crescente e promissor para

as exigências em termos de qualidade

os novos tipos de alface, como é o

por

caso das cultivares do grupo Mimosa,

processo produtivo deve ter como
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objetivo final produzir hortaliças de
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variedades de alface roxa encontradas
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no mercado, possuem essa coloração

O trabalho foi realizado de junho a
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julho de 2015 no campo experimental

antocianina.A demanda da alface roxa

de produção de hortaliças, localizado

iniciou-se com a produção da mini-
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alface, nos EUA e Europa, promovido

Grosso

para o público infantil. Porém, sua
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presença

devido

seu

do

pendoamento
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Figura 1 – Campo experimental - área de cultivo de alfaces arroxeadas. UNEMAT.
Tangará da Serra (MT), 2015.

O solo foi corrigido com a

utilizados de forma parcelada: 20% no

aplicação de 2.720 Kg ha-1 de calcário

transplantio, 20% aos 10 dias, 30%

dolomítico e a adubação de plantio foi

aos 20 dias e 30% aos 35 dias após o

realizada utilizando-se 200 Kg ha-1 de

transplantio.

P2O5 (superfosfato simples 18% P2O5)

As

em uma única aplicação no momento

cultivares

Mila,

Maíra,

Batávia

do transplantio das mudas, 150 Kg ha-

Cacimba

e

Prado

foram

1

transplantadas

de N (ureia 45% N) e 60 Kg ha-1 de

plantas

de

para

alface

a

das

área

K2O (cloreto de potássio 58% K2O).

experimental quando apresentavam

Sendo que o N e o K2O foram

quatro folhas definitivas.
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Resultados
Observa-se

que

tanto

para

alface

‘Mila’,

massa fresca total (MFT), como para

desempenho

massa fresca

(Tabela 1).

comercial (MFC) a

apresentou
entre

ás

melhor
cultivares

TABELA 1. Massa fresca total (MFT) e massa fresca comercial (MFC) das
cultivares de alface roxa, UNEMAT, Tangará da Serra, MT, 2015.
MFT
MFC
Tratamentos
(g/planta)
Mila
226,0
180,0
Maíra
64,8
52,8
Batávia Cacimba
90,8
71,2
Prado
118,9
102,0
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