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O aspargo (Asparagus officinalis L.), es-
pécie nativa do leste do Mediterrâneo

e da Ásia Menor, foi introduzida no Brasil
na década de 30, especificamente no Rio
Grande do Sul, estando presentemente tam-
bém no Nordeste. A produção gaúcha des-
tina-se, quase que exclusivamente, ao pro-
cessamento nas indústrias de Pelotas (RS).

A princípio, a introdução da cultura ob-
jetivou o suprimento do mercado nacional;
atualmente, parte do aspargo industrializa-
do destina-se ao mercado externo. Seu ele-
vado preço de venda e a falta de hábito ali-
mentar são as causas da pouca divulgação
do produto no mercado interno. No entan-
to, conta com grande aceitação em países
da Europa e da América do Norte.

Os principais países importadores da
conserva de aspargo brasileiro situam-se na.
Europa, destacando-se Alemanha Ociden-
tal, Dinamarca e França. Os países desen-
volvidos tendem a aumentar suas importa-
ções de aspargo branco, devido ao seu ele-
vado custo de produção nesses países, on-
de a mão-de-obra é de significativa impor-
tância. Recentemente, México, Peru e For-
mosa também começaram a exportar o pro-
duto, sendo que Formosa atualmente é o
maior exportador mundial.

No município de Pelotas, que abriga um
grande parque industrial, o aspargo encon-
trou condições edafoclimáticas favoráveis
à sua exploração. As lavouras, geralmente
estabeleci das em áreas de 0,5 a 1 hectare,
são desenvolvidas, preferencialmente, pelo
produtor com seus familiares. Mais recen-
temente, estão sendo implantadas, em ou-
tros municípios do Rio Grande do Sul, la-
vouras maiores, algumas atingindo mais de
50 hectares.

O rendimento médio das lavouras de as-
pargo em Pelotas situa-se entre 1.500 e
2.000 kg/ha/ano, enquanto que no Nordes-
te a produtividade chega aos 10.000 kg/
ha/ano. As causas dessa baixa produtivi-
dade das lavouras gaúchas são técnicas e
econômicas. As primeiras dizem respeito à
utilização de cultivares de qualidade infe-
rior, a períodos de colheita prolongados e
a poucos cuidados na realização dos tratos
culturais.

As causas econômicas, por sua vez, re-
ferem-se à organização das lavouras, geral-
mente localizadas em pequenas áreas, e a
fluiuaçôes depreços, que repercutem na co-
mercialização. Assim, embora o cultivo do
aspargo seja fator de grandeza no desen-
volvimento econômico da região, paralela-
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mente se configura como atividade agríco-
la desinteressame para o agricultor. Mes-
mo assim, o interesse de várias indústrias
locais tem estimulado a expansão da área
cultivada.

Em decorrência da alta demanda do mer-
cado externo, outras regiões do país se in-
teressaram em implantar a cultura, o que
foi feito em caráter experimental, em 1979,
nos Estados de Santa Catarina, Paraná, Mi-
nas Gerais e Pemambuco.

O aspargo é uma cultura perene, depen-
dendo das condições ambientais e, princi-

palmente, dos tratos culturais dispensados
à lavoura. sendo que o período de vida útil
de uma plantação é fator de considerável
importância econômica. Estima-se que a vi-
da média de uma plantação comercial -
durante a qual 9S rendimentos são viáveis
- varia entre 10 e 12 anos no Sul do país.
No entanto, no Rio Grande do Sul existem
lavouras com mais de 40 anos que ainda
produzem economicamente.

A planta baseia sua produção nas reser-
vas acumuladas em seu sistema radicular,
que é adequado a essa finalidade. Apresen-
ta dois tipos de raízes: as carnosas, que se
desenvolvem a partir do rizoma e atuam,
principalmente, no armazenamento de
substâncias de reserva; e as fibrosas, que se
situam sobre as anteriores e se encarregam
da absorção de água e de elementos nutri-
tivos do solo. l>
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o caule é formado por duas partes, sen-
do uma subterrânea, rasteira e com várias

,gemas em sua parte superior, chamada ri-
zoma. O conjunto formado pelas raízes e
pelo rizoma tem o nome de "aranha", "gar-
ra" ou "coroa". Das gemas desenvolvem-se
os turiões (caules aéreos), que constituem
as partes utilizadas comercialmente e que,
antes de emergirem à superfície do solo,
apresentam-se estiolados. Se não forem co-
lhidos, ao entrarem em contato com a luz
tornam-se verdes e lignificados, dando ori-
gem à formação de hastes, com posterior
desenvolvimento.

Tratos culturais

Desde a semeadura até a emergência das
plântulas, devem ser feitas irrigações para
conservar a umidade do solo. As plantas
daninhas devem ser eliminadas tão logo
surjam, pois concorrem com a cultura em
umidade, luz e nutrientes. Para seu contro-
le, pode-se utilizar o Sencor BR em pré-
emergência das invasoras, a 0,5-0,7 kg/ha,
ou o Sencor 480, a 0,75-1,0 Ilha.

No Rio Grande do Sul, as plantas de as-
pargo passam um ano em sementeiras e,
após esse período, são transplantadas para
o local definitivo. Nos dois primeiros anos
após o transplante, aconselha-se que não se
façam colheitas, a fim de que as plantas de-
senvolvam um bom sistema radicular e se
tornem vigorosas, acumulando reservas su-

ficientes para enfrentar os períodos de pro-
dução dos anos subseqüentes.

No Nordeste, o período.de sementeira se
reduz a seis meses, eum ano após o trans-
plante já se pode efetuar a primeira colhei-
ta, num período máximo de 30 dias.

Quando a temperatura se eleva, em fins
de inverno ou no começo da primavera, e
antes que a brotação tenha início, deve-se
preparar os camalhões sobre as linhas de
plantas para que os turiões se desenvolvam
abaixo da superfície. Caso contrário, tor-
nar-se-ão verdes ao entrarem em contato
com a luz do sol. Turiões total ou parcial-
mente verdes não têm valor comercial para
as indústrias nacionais, embora em alguns
países a maior parte dos aspargos seja co-
lhida no estado verde - em função da pre-
ferência do mercado consumidor.

Ao iniciar-se a fase produtiva, o agricul-
tor deve percorrer o aspargal pela manhã
e à tarde, colhendo os turiões que começam
a romper a superfície dos camalhões. Os tu-
riões são mais grossos em função da idade
da planta e de suas reservas e tornam-se fi-
nos quando se prolonga em demasia o pe-
ríodo da colheita. Isto é um indício de que
a colheita deve ser encerrada, pois as reser-
vas apresentam-se reduzidas.

Estudos efetuados em Pelotas recomen-
dam que, após cerca de 60 a 70 dias do iní-
cio da colheita, esta deve ser interrompida,
sendo que ao fim desse período fica evi-

dente a excessivaredução no diâmetro dos
turiões.

No Sul.. alguns agricultores costumam
prolongar a colheita por mais tempo, o que
é desaconselhável,-porque reduz o rendi-

-mento da cultura e a vida útil do aspargal.
No Nordeste, entretanto, esse período po-
de ser prolongado para até 120 dias.

Temperaturas muito elevadas propiciam
o crescimento das plantas de aspargo sem
que haja o fenômeno da dorrnência - é o
que ocorre no Nordeste. Emprega-se então
o chamado "método da haste-mãe", ou se-
ja: algumas hastes são deixadas vegetando
.no período da colheita para realizarem a fo-
tossíntese. Essa prática permite um perío-
do de colheita mais prolongado, quando se
obtêm rendimentos médios de cerca de
10.000 kg/ha/ano.

Ao término da colheita, desfazem-se os
camalhões para que as plantas possam ve-
getar livremente e ocorra a elaboração de
substâncias que serão armazenadas nas raí-
zes. Na primavera seguinte, essas reservas
serão usadas na produção de turiões.

Comercialização

O Sindicato das Indústrias de Doces e
Conservas Alimentícias de Pelotas determi-
nou os padrões do aspargo in natura para
a industrialização, e a classificação dos tu-
riões tem por base as seguintes caracterís-
ticas: coloração, diâmetro e comprimento.



Os turiões devem ser brancos, retos, com
I pontas perfeitas, escamas fechadas e ade-

rentes, em toda a extensão, e apresentar su-
'perfície integral sem manchas nem lesões.
O comprimento padrão é de 17 em, e o diâ-
metro deve ser medido no meio do turião.
Turiões com mais de 13 mm de diâmetro
são classificados como de primeira quali-
dade, e os que têm diâmetro entre 8 e 13
mm classificam-se como de segunda. O re-
fugo tem diâmetro inferior a 8 mm e/ou
apresenta deformações.

Os turiões - que continuam a crescer
depois de colhidos, e o espaço para isso de-
ve ser previsto nas embalagens - são dis-
postos em caixas especiais para o transpor-
te. Devem ser embalados verticalmente, pois
o aspargo possui geotropismo negativo, is-
to é, se forem colocados em posição hori-
zontal, se curvarão. O crescimento e o en-
curvamento são influenciados por tempe-
ratura, umidade e luminosidade, sendo que
o crescimento atinge o máximo nas primei-
ras 24 horas após a colheia.

Praga e doenças da cultura

A mosca do aspargo - Chlorops sp. -
foi relatada como praga em 1966, no mu-
nicípio de Pelotas. Posteriormente tem apa-
recido em anos alternados, em ataques es-
porádicos; a fêmea deposita os ovos nos tu-
riões. As larvas aparecem poucos dias de-
pois e constroem galerias subepidérmicas,

impedindo a circulação normal da seiva. O
turião se dobra para o lado onde se encon-
tra a galeria, e ao longo desta observa-se
uma mancha parda.

O aparecimento dos turiões parece coin-
cidir com o dos insetos adultos e, por con-
seguinte, com a postura. Na fase vegetati-
va, os brotos apresentam um típico cara-
col, como conseqüência do ataque nos tu-
riões. Quando for notada a presença dos
primeiros adultos, deve-se efetuar o primei-
ro tratamento, o que normalmente se veri-
fica quando os turiões apresentam 2 a 3 ou
10 a 15 em de comprimento.

Entre os produtos utilizados para o con-
trole da mosca do aspargo em outros paí-
ses, tem apresentado muito bons resultados,
em testes no Brasil, O Metamidofós (Tama-
ron BR), na dose de 0,5-1,0 I do produto
comercial/ha.

O tombamento, causado pelo fungo Rhi-
zoctonia sp., é uma das doenças que podem
atacar as plantas nas sementeiras, na épo-
ca da emergência.

As podridões de raizes são outras doen-
ças importantes que podem ocorrer na cul-
tura do aspargo. Seus agentes causais são
os fungos Fusarium moniliforme e Fusa-
rium oxysporum. F. moniliforme é mais
freqüente em regiões com alta precipitação
pluviométrica, atacando o rizoma das plan-
tas. Por sua vez, F. oxysporum prefere as
regiões mais secas, infectando as raizes pri-
márias (absorventes).

Acredita-se que a incidência dessas duas
espécies de Fusarium esteja relacionada'
com o vigor das plantas. No Rio 'Grande
do Sul ambas aparecem nos aspargais, en-
quanto que no Nordeste, devido ao exce-
lente vigor das plantas, essas doenças não
se manifestam. Já se chegou inclusive a tra-
zer cepas desses fungos para inoculação em
plantas sadias. e o que se observou foi o de-
saparecimento dos sintomas.

João José Oliveira. engenheiro agrônomo
(CREA 15.340/DI e pesquisador da EMBRAPAI
CPATSA. Petrolina (PEI.
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Nota do Editor. as indicaçóesde usados produ-
tos Bayer registrados para essa cultura encon-
tram-se na página 784.


