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Desde 0 ano de 1995, com 0 inicio da abeltura do mere ado brasileiro e a globalizayao
econ6mica, tem-se observado uma reduyao progressiva da area plantada com alho no pais. Em
1991, a area plantada foi 18.722 ha e em 1998,8.045 ha, havendo urna reduyao de 57,0%. No
mesmo peri odo, a regiao Nordeste e 0 Estado do Piaui apresentaram uma reduyao de 43,5 e 75,6%,
respectivamente (Agrianual, 1999). Essa reduyao e atribuida a diversos fatores, como a baixa
relayao beneficio/custo doproduto, preyos elevados dos insurnos, qualidade de bulbos, geralmente
inferior ao alho nacional e os baixos preyos do alho impOltado.

A produtividade media da cultura do alho no Piaui, Nordeste e Brasil, ana agricola de 1998,
foi 3.373; 3.818 e 4.643 kg/ha, respectivamente. 0 Estado do Piaui foi 0 oitavo produtor de alho
do Brasil e 0 segundo do Nordeste (Agrianual, 1999). Essa hOltaliya e cultivada na microlTegiao
de Picos, PI, hamais de urn seculo, especialmente nos municipios de Picos, Sussuapara eBocaina.

Os produtores de alho da microlTegiao de Picos caracterizam-se pOI explorarem areas
medias de 0,06 ha, utilizando mao-de-obra familiar, adubos OIganicos (esterco de cUlTale de
caplinos, morcego e pau de camauba) e quimicos (sulfato de am6nio). As principais fontes de
aguas para a ilTigayao sao provenientes de POyOStubulares, de media a aha vazao, e do rio
Guaribas. 0 custeio da cultura e feito, geralmente, com recursos proprios.

A microlTegiao de Picos e carente em tecnologias, sendo poucos os trabalhos de pesquisas
realizados com a cultura do alho nessa microlTegiao. Objetivando viabilizar soluy5es para 0

desenvolvimento do agronegocio alho, a Embrapa Meio-Norte vem conduzindo pesquisas com
essa olericola na regiao, desde 1996, em parceria com 0 Banco doNordeste, Empresa deAssistencia
Tecnica e Extensao Rural (EMATER) e alhicultores.

Nos trabalhos de introduyao e avaliayao de cultivares, "Cateto Roxo Local" e "Mossoro"
foram as que mais se destacaram, com produtividades medias bem acima da media da regiao.
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o objetivo deste trabalho foi validar essas duas cultivares de alho, ambas selecionadas e
melhoradas pela Embrapa Meio- Norte ao longo de quatro anos de pesquisa, para serem

\

recomendadas aos alhicultores da microrregiao de Picos.
Foram instaladas duas areas, urna de 175 m2 com a cultivar Mossor6 e outra de 200 m2,

com a cultivar Cateto Roxo Local, no municipio de Sussuapara, PI, onde 0 clima, segundo a
classifica9ao de Koppen, e do tipo Bsh, quente e semi-3.rido, com esta9ao chuvosa no verao
(IPAM, 1978). A precipita9ao media anual e de 812,4 mm, cone entrada nos meses de dezembro
a abril, com distribui9ao irregular e periodo seco de maio a novembro. A temperatura media
anual e 27,5 °C, sendo os meses de abril a julho, os mais frios, com media de 26°C
(Departamento Nacional de Meteorologia, 1992).

Antes do plantio, os bulbilhos foram debulhados manualmente, classificados em maquina
de sele9ao de bulbilhos, utilizando-se aqueles com mais de 10,0 mm de diametro e 50,0 mID
de comprimento. Os bulbilhos foram submetidos a tratamento preventivo com benomyl, na
propor9ao de 0,5 g do fungicida para cada 1,0 kg de sementes. Ap6s 0 plantio, fez-se urna
pulveriza9ao com quintozene, na dosagem de 2,25 kglha. Os fungicidas foram aplicados para
controle de fungos de solo.

Os canterios foram contruidos com dimensoes de 1,0 x 35 mm e 0,30 m de altura,
passando-se urna vez a maquina encanteiradora. 0 plantio foi realizado, manualmente, em
14/05/98, em terra finne, utilizando 0 espa9amento de 0,15 x 0,10 m. As aduba90es organic a
e quimica foram realizadas com base na analise de fertilidade do solo e exigencia da cultura.
Na aduba9ao org3nica foi utilizada 25 t/ha de esterco de curral e na quimica 100, 200, 150, 10
e 7,5 kglha de sulfato de amonio, superfosfato triplo, cloreto de potassio, b6rax e su1fato de
zinco, respectivamente. Ap6s a distribui9ao dos adubos na superficie do solo, passou-se
novamente a maquina encanteiradora, incorporado-se a urna profundidade aproximada de
0,25 m. Foi realizada urna aduba9ao de cobertura aos 30 dias ap6s 0 plantio, utilizando-se
200 kglha de sulfato de amonio.

Adotou-se 0 sistema de irriga9ao por aspersao, com emissores espa9ados de 7,00 x
7,00 m, com precipita9ao media de 2,00 mm/h e raio de alcance de 6,5 m. Antes do plantio,
determinou-se 0 Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), que foi 84,30%.
Utilizou-se, para isso, urna pressao media de 200 Kpa, conforme recomenda90es do fabricante.
o manejo de irriga9ao foi baseado na evapora9ao do tanque classe A, fomecido semanalmente
pe1a Esta9ao Meteoro16gica de Picos e monitorado por duas baterias de tensiometros, instalados
nas linhas de plantio do alho a 0,15 e 0,30 m de profundidade. Aplicou-se urna lamina de
irriga9ao de 692,72 mm para a cultivar Mossor6 e 802,72 mm para a cultivar Cateto Roxo
Local. Utilizou-se urn valor de 0,75, para 0 coeficiente do tanque Kp. 0 coeficiente de cultura
(Kc) foi de 0,5; 1,0; 1,2; e 0,8, para 0 primeiro, segundo, terceiro e quarto estagio de
desenvolvimento da cultura, respectivamente (Menezes Sobrinho, 1997).

Ao longo do ciclo da cultura, verificou-se a ocorrencia de pragas como trips (Trips
tabaci) e vaquinha (Diabrotica speciosa), controladas com aplica90es quinzenais de
monocrotophos (2,0 mL/L); e de doen9as fusariose (Fusarium sp.) e mancha pUrpura
(Alternaria porri), controladas com aplica90es semanais e altemadas de benomyl (1,5 g/L) e
tebuconazole (0,75 mL/L).



o controle de ervas daninhas foi realizado atraves de capinas manuais, e a colheita
feita aos 99 e 114 dias ap6s 0 plantio, para as cultivares "Mossor6" e "Cateto Roxo Local",
respectivamente.

Os resultados de produtividade, aos 30 dias ap6s a colheita, foram 4.977 e 5.060 kg/ha,
respectivamente, para as cultivares "Mossor6" e "Cateto Roxo Local". Essas produtividades
apresentaram acrescimos, em rela<;ao a media do Estado do Piaui, de 32,78%. Essa rela<;ao e
menor quando comparada as medias da regiao Nordeste (24,00%) e do Brasil (7,48%).

Com base nesses resultados, recomenda-se as cultivares Mossor6 e Cateto Roxo Local
para cultivo da alhicultura na microlTegiao de Picos, PI.
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