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o alho e urna olericola originaria da China, seu uso foi difundido pelo mundo antes da era
crista. No Brasil, e utilizado na forma de pasta, on, 0 que e mais comurn, na forma "in natura
"(Mazzei & Camargo Filho, 1996).

o alho ocupa 0 quinto lugar entre as hortaliyas de maior relevancia economica no Brasil,
sendo 0 pais urn dos maiores produtores e consumidores mundiais. A produtividade media
brasileira, entretanto, e baixa, 4.030 kglha, (Mascarenhas & Rocha, 1991).

o Estado do Piaui e 0 decimo segundo produtor de alho do Brasil e 0 terceiro do Nordeste
(Anuario Estatistico do Brasil, 1996). Seu cultivo no Estado localiza-se na microrregiao de Picos
ha mais de urn seculo, especialmente, nos municipios de Picos, Sussuapara e Bocaina. Os
produtores, em geral, utilizam as cultivares Cateto Roxo Local e Mossoro, sem fazer a seleyao
de bulbilhos para 0 plantio. Essa pratica, repetida ao longo dos anos, contribuiu para a
degenera~ao do alho, semente da regiao, transformando 0 cultivo local da microrregiao de Picos
nurna atividade pouco competitiva economicamente.

Nos ultimos anos, ocorreu urna redu~ao sistematica da area plantada com alho no Piaui,
pas sando de 242 ha em 1990 (Anuario Estatistico do Brasil, 1993), para 37 ha em 1998
(Levantamento Sistematico da Produ~ao Agricola, 1998), havendo, portanto, urna redu~ao de
aproximadamente 84,71%, bem como urna diminui~ao do tamanho dos bulbos, tomando-os nao
competitivos com 0 alho do Centro Sul do Pais.
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Segundo Souza, citado por Resende (1997), diversos fatores, tais como 0 menor peso
de bulbos, a presen~a de anormalidades fisio16gicas(como 0 pseudoperfilhamento) e 0 grande
nfunero de bulbilhos por bulbo, fazem com que as cultivares brasileiras apresentem baixo
valor comerciai.

o alho e sensivel ao fotoperiodo e a temperatura do ar, fatores que condicionam a
epoca de plantio e a escolha de cultivares, segundo Mann & Minges citado por Resende
(1997). Esses fatores sao aditivos e influenciam no cicIo e na epoca de bulbifica~ao do alho
(Aoba& Takagi, citado por Mueller at ai. (1990).

A vemaliza~ao consiste em submeter bulbilhos a baixas temperaturas em pre-plantio,
como urna altemativa de manejo da cultura de alho (Ferreira et aI., 1987). Para as cultivares
nobres, principalmente, a vemaliza~aopermite 0 cultivo comercial em areas onde, em condi~oes
normais, a bulbifica~ao nao ocorreria devido a limita~ao cliImltica.

Segundo Mann & Minges, citado por Leal (1998), bulbilhos de alho previamente
vemalizados bulbificam rapidamente, em condi~oes de dias longos e altas temperaturas,
dando altemativas de melhoras, a produ~ao em regioes tropicais e subtropicais, onde por
ausencia do frio natural e/ou por dia de compriInento inferior a urn limite considerado critico,
abaixo do qual a bulbifica~ao seria anormal ou nao aconteceria.

Este trabalho tern por objetivo introduzir, avaliar e selecionar materiais geneticos de
alho para 0 plantio, na microrregiao de Picos-PI, que supere as cultivares locais em
produtividade e qualidade de bulbos, contribuindo assitn para 0 desenvolvimento sustentado
dessa cultura no Estado do Piaui.

o experiInento foi conduzido no municipio de Sussuapara, PI, onde 0 clitna segundo a
classifica~ao de Koeppen e do tipo Bsh, quente e semi-8.rido,com esta~ao chuvosa no verao
(IPAM, 1978). A precipita~ao media anual e de 812,4 mm e concentra-se no periodo de
dezembro a abril. A temperatura media anual e de 27,5°C, sendo que nos meses mais frios
(abril ajulho) a media e 26,0 °C (Departamento Nacional de Meteorologia, 1992).

o sistema de irriga~ao utilizado foi microaspersao, com emissores espa~ados de 7,00 x
7, 00 m, precipita~ao media de 2,00 mm/h e raio de alcance aproxiInadamente de 6,5 m.
Antes do plantio, determinou-se 0 coeficiente de Christiansen (CUC), que foi 84,30%,
utilizando-se urna pressao media de 200 Kpa.

o manejo de irriga~ao foi baseado na evapora~ao do tanque Classe A, fomecido
semanalmente pela Esta~ao Meteoro16gica de Picos e monitorado por duas baterias de
tensiometros, instalados na linha de plantio do alho a 0,15 e 0,30 m de profundidade.

Os canteiros foram construidos com urn metro de largura e 0,30 m de altura,
passando-se urna vez a maquina encanteiradora. Em seguida, fez-se a aduba~ao organica,
aplicando-se 25 t/ha de esterco de curral curtido, de acordo com a exigencia da cultura, e a
aduba~ao quimica de acordo com os resultados da analise quimica do solo (Tabela 1). Na
aduba~ao de funda~ao foram utilizados 109 de sulfato de amonio, 20 g de superfosfato
triplo, 15 g de cloreto de potassio, 1 g de b6rax e 1,5 g de sulfato de zinco, por metro
quadrado. Ap6s a distribui~ao dos adubos na superficie do solo, passou-se a maquina
encanteiradora novamente, incorporando os adubos a urna profundidade media de 0,25 m,
finalizando a constru~ao dos canteiros.



TABELA 1. Resultados da analise quimica do solo da area experimental

Profundidade M.D. PH Ca Mg K S CTC P (mg/drn3)

(m) (g/drn3) (em~O) MmolJdrn3

0,0-0,20 7,2 7,8 24,0 10,0 180,0 38,1 38,1 8,7

0,20-0,40 6,2 8,2 19,0 8,0 1180,0 31,8 31,8 5,4

Utilizou-se 0 delineamento experimental de blocos ao acaso, com 13 tratamentos e quatro
repetiyoes. As cultivares avaliadas foram: Branco Mineiro, Dourados, Centemirio, Amarante,
Gigante de Inconfidente, Gigante Roxo, Chines, Cateto Roxo, Mexicano II, Cateto Roxo Local,
Roxo Perola Cayador, Cabaceiras e Mossoro. As cultivares Cateto Roxo Local e Mossoro foram
obtidas de agricultores da regiao de Picos. Na cultivar Roxo Perola Cayador, cultivar nobre,
exigente em baixas temperaturas e fotoperiodo longo, foi realizada a vemalizayao dos bulbos a
8°C, por 40 dias.

o plantio foi realizado em 14/05/98, em Sussuapara, em area de agricultor, utilizando-se
urn espayamento de 0,10 x 0,25 m. Cada parcela foi representada por urna area de 2,0 m2

(2,0 x 1,0 m) e 80 plantas, com area util de 1,20 m2 e 48 plantas. Os bulbilhos (alho semente)
selecionados foram semeados a urna profundidade media de tres a cinco centimetros.

A adubayao de cobertura foi realizada manualmente, 30 dias apos 0 plantio, utilizando-se
sulfato de amonio, na dosagem de 20 g por metro quadrado de canteiro.

As caracteristicas avaliadas foram: peso medio de bulbos comerciais e peso medio de
bulbos nao comerciais, ambos avaliados aos 30 dias apos a colheita; altura de plantas aos 30, 60
e 90 dias apos 0 plantio.

Ao longo do cicio da cultura, ocorreram as pragas: trips e vaquinhas e a doenya
denominada mancha pUrpura (Alternaria porri), provocando queima das folhas a partir do apice,
determinando a morte de algumas plantas e provocando 0 chochamento dos bulbos.

As cultivares Mossoro (cv. local) e Roxo Perola Cayador apresentaram maiores
produtividades de bulbos comerciais aos 30 dias apos a colheita, nao diferindo (P>0,05),
entretanto, das cultivares Cabaceiras e Cateto Roxo Local (Tabela 2).



TABELA 2. Produtividade de bulbos comerciais (PBC 30) e bulbos nio comerciais (PBNC 30)
aos 30 dias apos a colheita. Sussuapara, PI, 1998.

Tratamento1 PBC30 PBNC 30
(kg/ha) (kg/ha)

Mossoro 4.296,90 a 1.035,20 c

Roxo Peroia Cayador 4.257,80 a 625,00 cde

Cabaceiras 4.003,90 a b 761,70 cd

Cateto Roxo Local 3.867,20 a b c 937,50 c

Cateto Roxo 3.554,70 bc 664,10 cde

Branco Mineiro 3.515,60 bc 253,90 e

Amarante 3.183,60 cd 1.992,20a b

Centenano 2.793,00 d 468,80 de

Mexicano II 2.734,40 d 781,30 cd

Dourado 1.953,10 e 2.324,20a

Gigante de Inconfidente 1.933,60 e 1.582,00 b

Gigante Roxo 1.796,90 e 1.953,10a b

Chines 1.328,10 e 1.054,70 c

CV(%) 9,23 16,07

IMedias seguidas da mesma letra, na vertical, nao diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P>O,05)

As cultivares de cicIo precoce Mossoro, Cabaceiras, Cateto Roxo Local e Cateto Roxo
apresentaram melhores produtividades que as demais cultivares de cicIos medio e longo.
Entretanto, a cultivar Roxo Perola Ca~ador, de cicIo longo, devido a vemaliza~ao (choque
frio), mostrou boa produtividade (4.257,80 kglha), nao diferindo (P>0,05) da cultivar Mossoro
(4.296,90 kglha).

As cultivares Centemirio, Mexicano II, Dourado, Gigante de Inconfidente, Gigante
Roxo e Chines apresentaram baixas produtividades. Isso ocorreu, provavelmente, por serem
as mesmas de cicIo medio a tardio e nao foram beneficiadas pelas temperaturas amenas
ocorridas nos meses de junho e julho, que favorecem a bulbifica~ao.

As cultivares Mossor6, Roxo PeroIa Ca~ador, Cabaceiras, Gigante Roxo e Cateto
Roxo Local se destacaram como as plantas que tiveram maiores alturas aos 60 e 90 dias apos
o plantio. Contudo, nao diferiram estatisticamente (P>0,05) das demais cultivares testadas,
exceto Cateto Roxo e Dourado aos 60 dias apos 0 plantio. (Tabela 3).



TABELA 3. Altura de plantas aos 30 (Alt 30),60 (AIt 60) e 90 (Alt 90) dias apos 0 plantio.
Sussuapara, 1998.

Cultivaresl Alt30 Alt60 Alt90

Mossor6 32 c d 40 a b 55 a
Roxo Perola Cayador 45 a 52 a 55 a

Cabaceiras 34 c d 48 ab 55 a
Cateto Roxo Local 29 d 46 ab 55 a
Cateto Roxo 37 bc 42 b 46 b
Branco Mineiro 39 a b c 46a b 47 a b
Amarante 41 a b 46 ab 51 a b
Centemirio 34 bcd 44a b 53 a b
Mexicano II 36 bcd 44a b 46 a b
Dourado 33 cd 40 b 46ab
Gigante de Inconfidente 35 bcd 46ab 50ab

Gigante Roxo 37 b c 51 a 55 a
Chines 35 bcd 45 a b 47 a b
CV% 8,14 7,46 7,67

IMedias seguidas da mesma letra, na vertical, nao diferem estastisticamente entre si pelo teste de Tukey (P>O,05).

Observou-se que as cultivares que apresentaram as maiores alturas de planta, tambem, se
destacaram com as maiores produtividades (Tabela 2), especialmente a cultivar Roxo Perola
Cayador. Segundo Mueller et al (1990), existe a tendencia de que 0 aumento da altura das plantas
se reflete em aumento na produtividade.

Quanto a qualidade dos bulbos comerciais e a altura das plantas aos 90 dias ap6s 0 plantio
(Tabelas 2 e 3), verifica-se uma grande variabilidade de respostas das cultivares.
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