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o estado do Piaui e 0 decimo segundo produtor de alho do Brasil e 0 terceiro do Nordeste
(Anmirio ... 1995). 0 seu cultivo localiza-se na microrregiao de Picos, PI, ha mais de urn seculo,
especialmente nos municipios de Picos, Sussuapara e Bocaina, utilizando irrigayao e ocupando a
mao-de-obra ociosa no periodo seco. Esses municipios tornaram-se, ao longo dos anos, urn centro de
referencia de produyao e comercializayao de alho para a regiao Nordeste e NOlie do Brasil.

Nos ultimos anos tern ocorrido uma reduyao sistematica da area plantada com alho, que
passou de 242 ha, em 1990 (Anuario ... 1993), para 38 ha, em 1994 (Anuario ... 1995). Havendo,
portanto, uma reduyao de 84,3%, aproximadamente. Alem disso, ocorreu uma diminuiyao do tamanho
dos bulbos, tornando 0 alho produzido nessa regiao, nao competitivos com 0 do Centro SuI do pais.

Os problemas que contribuiram, ao longo dos anos, para a reduyao da area plantada sao
varios, dentre esses destacam-se a ausencia de cultivares de alho geneticamente superiores e/ou a nao
seleyao de sementes do alho local, com caracteristicas superiores, capazes de competir com 0 alho
importado do Centro SuI do Brasil e da Argentina, principalmente. Os produtores, em geral, utilizam
a cultivar Cateto Roxo Local e Mossoro sem fazer seleyao de bulbilhos para 0 plantio e, apos a
colheita, geralmente, vendem 0 alho de bulbo grande, muitas vezes por necessidade econ6mica e
guard am 0 alho pequeno para 0 plantio. Esses fatores repetidos ao longo dos anos, contribuiram para
a degenerayao do alho semente da regiao, transformando a alhicultura local numa atividade pouco
competitiva economicamente.

o alho e uma oleticola bastante influenciada pelo fotoperiodo e temperatura, necessitando de
condiyoes climaticas especificas para 0 seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, a identificayao de
cultivares adaptadas as condiyoes agroecologicas e socio-econ6micas da microrregiao de Picos, PI,
contribuira para a retomada da atividade com 0 conseqiiente aumento da area plantada.
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E marcante a carencia regional em tecnologia. Ate pouco tempo, nao havia nenhuma avao de
pesquisa com essa hortaliya a nivel local. Preocupado com essa realidade, 0 Centro de Pesquisa
Agropecmiria do Meio-Norte (CPAMN) esta fazendo trabalhos de pesquisa com essa olericola, em
parceria com 0 Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao
Rural (EMA TER) e alhicultores.

Este trabalho de pesquisa tern por objetivos introduzir, avaliar e selecionar materiais geneticos
de alho para 0 plantio na microrregiao de Picos, PI, que supere a cultivar local em produtividade e
qualidade de bulbos, contribuindo, assim, para 0 desenvolvimento sustentado da cultura do alho, no
estado do Piaui.

o experimento foi conduzido no municipio de Picos, PI, onde 0 clima, segundo a c1assificavao
de Koeppen, e do tipo Bsh, quente e semi-arido, com estayao chuvosa no verao (IPAMN, 1978). A
precipitayao media anual e de 812,4 mm e concentra-se nos meses de dezembro a abril, com
distribuiyao irregular e periodo seco de maio a novembro. A temperatura media anual e de 27,5 DC,
sendo que os meses mais frios sac de abril a julho, com media de 26°C (Departamento Nacional de
Meteorologia, 1992)

o sistema de irrigayao utilizado foi 0 de microaspersao, com emissores espayados de 7,00 m x
7,00 m, precipitayao media de 1,90 mm/h e raio de alcance de 6,5 m, aproximadamente. Antes do
plantio, determinou-se 0 Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) 0 qual foi de 81%,
utilizando-se uma pressao media de 200 Kpa, conforme recomendayoes do fabricante. 0 manejo de
irrigayao foi baseado na Evaporayao do Tanque Classe A, fornecido semanalmente pela Estayao
Meteorologica de Picos e monitorado por duas baterias de tensiometros, instal ados nas linhas de
plantio do alho a 0,15 e 0,30 m de profundidade.

Os canteiros foram construidos com urn metro de largura e 0,25 a 0,30 m de altura,
aproximadamente, passando-se uma vez a maquina encanteiradora. Em seguida, fez-se a adubayao
organica (25 t/ha de esterco de curral) e quimica de acordo com 0 resultado da analise quimica do
solo (Tabela 1). Na adubayao quimica de fundayao foram utilizados 109 de sulfato de amonio, 20 g
de superfosfato triplo, 15 g de cloreto de potassio, 1 g de borax e 1,50 g de sulfato de zinco, por
metro quadrado. Apos a distribuiyao dos adubos na superficie do solo, passou-se a maquina
encanteiradora novamente, incorporando-se os adubos, a uma profundidade media de 0,25 m e
finalizando-se a construyao dos canteiros.
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Utilizou-se urn delineamento estatistico de bloco ao acaso com doze tratamentos (cultivares)
e quatro repetiyoes. As cultivares avaliadas foram: Branco Mineiro, Dourado, Centenario, Amarante,
Gigante Roxo, Gigante de Inconfidente, Chines, Cateto Roxo, Mexicano II, Cateto Roxo Local,
Quiteria e Mossoro.



o plantio foi realizado no dia 09 de maio de 1996, utilizando-se urn espa9amento de 0,10 x
0,25 m. Os bulbilhos (sementes) selecionados foram semeados a uma profundidade media de tres
a cinco centimetros. As sementes foram provenientes da EmbrapalCNPH, Brasilia, DF, exceto as
cultivares Cateto Roxo Local e Mossoro, que foram adquiridas no proprio local.

A aduba9ao de cobertura foi realizada, manualmente, 30 dias apos 0 plantio, com sulfato de
amonio, na dosagem de 20 g por metro quadrado de canteiro.

Ao longo do cicIo da cultura, ocorreram as pragas: trips e vaquinha e as doenyas: fusariose e
mancha purpura (Alternaria porri). Dentre as doenyas a que mais provocou danos foi a mancha
purpura, a qual surgiu no ter90 final do cicIo da cultura, provocando queima nas folhas, a partir do
apice, determinando a morte de muitas plantas e 0 chochamento de bulbos.

As cultivares Mossoro (local) e a Amarante apresentaram maior altura de plantas aos 60 dias
apos 0 plantio, nao diferindo estatisticamente (P < 0,01) das cultivares Cateto Roxo Local, Branco
Mineiro, Chines, Quiteria e Gigante de Inconfidente. Este parametro pode ser uma caracteristica
dessas cultivares. Houve urn desenvolvimento acentuado na cultivar Quiteria aos 90 dias apos 0
plantio. As cultivares Cateto Roxo Local, Branco Mineiro e Mossoro, de cicIo precoce, nao apresentaram
diferenyas significativas, quanta a altura de plantas aos 90 dias apos 0 plantio (Tabela 2).

Cultivares AP 60 AP 90
(em) (cm)

Massoro 44,95 a 50,60 b
Amarante 42,52 a 45,92 bcde
Gigante de Inconfidente 42,40 ab 47,40 bcde
Quiteria 41,70 ab 58,97 a
Branco Mineiro 41,50 ab 49,22 bc
Chines 41,10 ab 44,25 bcde
Cateto Roxo Local 40,57 ab 48,55 bcde
Mexicano II 40,02 b 42,10 de
Centenario 39,35 b 47,40 bcde
Gigante Roxo 39,22 b 46,12 bcde
Cateto Roxo 39,07 b 41,82 e
Dourado 33,77 b 43,12 cde
Coeficiente de variayao (%) 4,62 5,71
Medias seguidas da mesma letra, na vertical nao diferem estatisticamente ente si pelo teste de
Tukey (P< 0,01).

A cultivar Mossoro apresentou maior produtividade total dentre as testadas, nao diferindo
significativamente das cultivares Cateto Roxo, Cateto Roxo Local e Mexicano, e estas nao mostraram
diferenyas significativas das cultivares Branco Mineiro e Amarante (Tabela 3).



Foi observado que as cultivares de ciclo precoce e medio apresentaram melhor comportamento
nas condiyoes edafoclimaticas locais. As cultivares Gigante de Inconfidente, Centenario, Chines,
Dourado, Gigante Roxo e Quiteria apresentaram baixa produtividade total. Isto ocorreu, provavelmente,
por serem as mesmas de ciclo tardio e nao foram beneficiadas pelas baixas temperaturas (junho e
julho) para bulbificarem.

TABELA 3. Produtividade total (PTOTAL) produtividade de bulbos comerciais (BCOM) e bulbos
Ilao comerciais (BNCOM), 30 dias apos a colheita.

Cultivares PTOT AL BCOM BNCOM
(kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)

Mossoro 5274,8 a 4.633,0 a 543,5 bcd
Cateto Roxo 4574,5 ab 3.466,5 bc 1.097,5 abc
Cateto Roxo Local 4399,8 ab 3.945,3 ab 453,8 bcd
Mexicano II 4.378,8 ab 2.556,0 cd 1.726,7 a
Branco Mineiro 4.077,0 b 3.249,5 bc 743,5 bcd
Amarante 3.811,0 b 1.627,0 de 1.760,0 a
Gigante de Inconfidente 2.245,3 c 0,0 f 1.812,2 a
Centenario 2.097,8 c 845,5 ef 741,5 bcd
Chines 2.042,5 c 335,0 f 1.635,0 a
Dourado 1.889,2 cd 0,0 f 387,5 cd
Gigante e Roxo 1.810,2 cd 0,0 fl.218,5 ab
Quiteria 951,7 d 0,0 f 0,0 d
Coeficiente de variayao (%) 12,9 25,8 30,6
Medias seguidas da mesma letra na vertical, nao diferem estatisticamente entre si pelo teste de
Tukey (P < 0,01).

Observou-se maior produtividade de bulb os comerciais nas cvS. Mossoro e Cateto Roxo
Local. A cv. Cateto Roxo, embora tenha apresentado boa produtividade de bulbos comerciais, produziu
urn alto indice de bulbos nao comerciais. Com relayao a este pariimetro a cv. Branco Mineiro, de
ciclo precoce, nao difere significativamente das cvs. Cateto Roxo e Cateto Roxo Local, apresentando
baixo indice de bulbos nao comerciais. As cvs. Gigante de Inconfidente, Dourado, Gigante Roxo e
Quiteria nao produziram bulbos comerciais. A cv. Quiteria ou somente bulbos tipo charuto (Tabela
4).

o numero de bulbilhos aereos, pseudoperfilhamento, bulbos tipo charuto e bulb os chochos,
encontram-se na Tabela 4, onde se verificou urn elevado indice de bulbilhos aereos nas cvs.
Mexicano II, Gigante de Inconfidente e Cateto Roxo Local. Observou-se, ainda, urn baixo indice de
pseudoperfilhamento para todas as cultivares testadas. 0 indice de bulbos tipo charuto foi mais
acentuado na cv. Dourado, que apresentou maior numero, seguida das cvs. Quiteria, Gigante Roxo,
Centenario, Gigante de Inconfidente e Amarante. Quanto ao numero de bulbos chochos, a cv.
Gigante de Inconfidente foi a que apresentou maior peso desses bulbos.



TABELA 4. Numero medio de bulbilhos aereos (BA), pseudoperfilhamento (PSF) e peso medio
de charutos (CHART) e bulbos chochos (BC), trinta dias apos a colheita.

Cultivares BA PSF CHART. BC
(kglha) (kglha)

Mossoro 6,75 1,00 0,0 97,7
Cateto Roxo 6,00 0,00 0,0 10,2
Cateto Roxo Local 11,75 0,00 0,0 0,0
Mexicano II 17,75 0,75 0,0 95,7
Branco Mineiro 0,00 1,75 0,0 83,0
Amarante 7,25 0,00 172,7 0,0
Gigante de Inconfidente 12,50 0,00 241,5 191,2
Centemirio 0,00 0,00 380,7 128,7
Chines 4,25 0,00 8,7 62,5
Dourado 0,00 0,00 1.501,7 0,0
Gigante Roxo 4,00 0,00 591,2 0,0
Quiteria 0,00 1,00 951,7 0,0
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