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SEUS ATIVOS 
DE SEGURANÇA 

CONTRA BREMIA E FUSARIOSE
Gautier Semences está a desenvolver programas de 
pesquisa específicos para combater o aparecimento 
de patógenos e pragas na alface. Com base neste 
compromisso contínuo e na mobilização das nossas 
equipas, a nova gama “RUMO RESISTÊNCIAS” 
implanta uma vasta gama de variedades inovadoras 
e resistentes. Nesta seleção encontrará alfaces 
produtivas, adaptadas à sua região, às diferentes 
práticas culturais e épocas de produção.

Como um sinal de proteção

Logo Inovação Bremia  : O nosso logótipo Inovação BREMIA permite-lhe identificar a nossa oferta resistente            
 Bl: 16-37EU. 

Logo Fuz Control : A resistência Fusarium agora tem o seu logotipo. Projeta as suas plantações de alface 
e reconheça variedades resistentes com o logotipo Fuz Control®. Uma exclusividade Gautier Semences.

Você encontrará estes dois logotipos em nos próximos documentos para o ajudar e orientar nas suas escolhas varietais.

Respostas variadas às preocupações atuais:
•  Mobilizada há vários meses em uma corrida contra 

o tempo que enfrenta a nova geração do fungo, 
Gautier Semences agora oferece uma seleção de 
alface resistente Bl: 16-37EU.

•  Para ir ainda mais longe na segurança da sua 
próxima campanha e enfrentar a expansão 
confirmada da murcha vascular de Fusarium 
em diferentes bacias, oferecemos um painel de 
variedades que integram resistência ao Fol: 1 e / 
ou Fol: 4.

Uma nova raça de Bremia lactucae, Bl: 37EU na Europa

O International Bremia Evaluation Board Europe (IBEB-EU) 
recolheu mais de 500 isolados de Bremia em alface europeia 
em 2019 e 2020, incluindo um tipo muito difundido em França 
mas também presente em Espanha, Portugal e Itália.
O IBEB-UE decidiu denominar esta variante como raça  
Bl: 37EU.
Essa raça pode ser descrita como uma variante mais virulenta 
do Bl: 36EU, pois é capaz de quebrar um fator de resistência 
adicional.
Oficialmente reconhecida desde 1º de junho de 2021, essa 
raça ainda não foi encontrada no norte da Europa, mas pode 
se espalhar para outras áreas de produção europeias.
O Conselho enfatiza a importância do controle químico e 
medidas de higiene, além do uso de variedades resistentes 
para prevenir o desenvolvimento de novas raças.

Sébastien Tommasi, 
Breeder Alface e 
Referente IBEB

Bremia lactucae é 
um patógeno em adaptação contínua. 
A frequência de aparecimento de 
raças importantes é de cerca de dois 
anos. Devemos, portanto, introduzir 
regularmente novas resistências para 
propor variedades que estão sempre 
melhor protegidas.

Usamos as raças mais relevantes 
para selecionar as variedades mais 
resistentes. A seleção ao longo de várias 
gerações permite obter um material fixado 
de acordo com critérios agronômicos e de 
resistência. A nossa estratégia assenta 
numa forte mobilização participativa 
no terreno, na investigação e seleção, 
para oferecer uma gama de alface que 
vai ao encontro das expectativas dos 
produtores e com proteção integral em 
constante atualização.
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NOSSAS SOLUÇÕES DE RESISTÊNCIA
Conheça abaixo  as nossas variedades com ativo de resistência Bremia ou Fusarium, para mais segurança nas suas produções.

 Variedades resistentes Bremia (HR) Bl : 1 à 37

 Plantação aconselhada    Plantação possívelVariedades disponíveis em sementes biológicas

VARIEDADE COR              RESISTÊNCIAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

BATAVIA

GODZILLA Loura Bl: 16-37EU, Nr:0 Fol:1,Fol:4

GOLEADOR Loura Bl: 16-37EU, Nr:0 Fol:1,Fol:4

GONZAGA J2053 Loura Bl: 16-37EU, Nr:0        LMV:1,Fol:1,Fol:4

FOLHA DE CARVALHO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

LOVANICE P2056 Loura Bl: 16-37EU, Nr:0         LMV:1,Fol:1,Fol:4

Q2096* Vermelha Bl: 16-37EU, Nr:0 -

ROMANA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

LUCIOR Loura Bl: 16-33,37EU, Nr:0 Fol:1,Fol:4

DULCITA Verde Bl: 16-30,32,34,36EU Fol:1

MULTI-FOLHAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

RUBYGO 2 BR2034 Vermelha Bl: 16-37EU, Nr:0 Fol:1

REDIGO 2 BR2062 Vermelha Bl: 16-37EU Fol:1

LOLLO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

MATELO Vermelha Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1,Fol:1

ANSELO Vermelha Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1,Fol:1

LISA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

C2047* Verde Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1

C2024* Verde Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1

Bl: Bremia Lactucae ou Mildiou
Nr : Piolho Nasonovia ribisnigri
LMV :  Vírus do mosaico da alface

Abreviaturas das doenças e pragas da alface:
Fol : Fusariose da Alface - Fusarium oxysporum f.sp. Lactucae
HR : Resistência alta ou standard
IR : Resistência intermédia ou moderada



Gerente Gautier Semillas e Country Manager 
Espanha e Portugal
Angelo TJHIE
Móvil : 609 82 76 16
angelo.tjhie@gautiersemillas.eu

Responsável comercial e desenvolvimento 
em Portugal
Iolanda DA SILVA FERREIRA
Móvil : +351 919 68 86 60
iolanda.ferreira@gautiersemillas.eu

Criador e produtor de sementes de hortaliças
Avenida Carlos III, 183 - 04720 AGUADULCE (ALMERÍA) - ESPAÑA

TEL: 635 848 273 - 635 894 246
gautiersemillas@gautiersemillas.eu - www.gautiersemences.com
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A partir de outubro, 
descubra toda a nossa 
gama de alfaces de ar livre 
para a época de 2022!

SEUS CONSELHEIROS PERTO DE VOCÊ

ESPAÑA 2022
Portugal 2022

ALFACE DE AR LIVRE
PORTUGAL 2022

Os conselhos adiante mencionados são dados a título indicativo. 
As indicações dadas são fornecidas apenas para orientação e não podem, portanto, incluir uma garantia de resultados.
Todas as indicações deste artigo foram resultado de ensaios em condições favoráveis, o seu comportamento pode variar nas 
condições individuais de cultura.
*Nas variedades em número estão disponíveis sementes para ensaios até à sua inscrição no catálogo comunitário.
(*) International Bremia Evaluation Board para a UE.


