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RESUMO 

 

A cada dia vemos a evolução em tecnologias nos mais diversos setores da área 
agrícola. O produtor tende ficar atento com as mudanças que estão acontecendo dia 
após dia, fazendo experimentos quando possível com tipos de cultivares e métodos 
de manejos diferenciados para buscar sempre um melhor jeito de conduzir a cultura. 
Neste relatório serão descritas as atividades realizadas em lavoura de alho no 
município de Calmon – SC, onde estive acompanhando os trabalhos de tratos 
culturais, desde o preparo do solo, preparação e escolha de sementes, plantio, 
adubação e irrigação. A semente utilizada é do próprio produtor sendo de segundo 
ano de plantio e aproximadamente 150 kg de cada cultivar sendo adquirida de outro 
produtor para se ter semente para o plantio no ano que vem. As cultivares 
implantadas no produtor é o Chonan, Ito e Fuego, assim já sendo trabalhada com a 
cultura a vários anos. 
 

Palavras-chave: Cultivares, Evolução, Preparação, Plantio.  
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ABSTRACT 

 

Every day we see an evolution in technologies in the most diverse sectors of the 
agricultural area. The producer tends to be attentive to how changes are happening 
during the day, experimenting whenever possible with different types of cultivars and 
methods of management to always seek a better way to conduct the crop. In this 
report, it is described as activities carried out in garlic farming in the municipality of 
Calmon - SC, where it follows the work of cultural treatment, from soil preparation, 
preparation and choice of furniture, planning, fertilization and irrigation. An active and 
successful seed of production and production of more than 150 kg of each cultivar is 
purchased from another seed producer for the plan without next year. The cultivars 
not grown in Chonan, Ito and Fuego, as well as cultivated with a cultivation of several 
years. 
 

Key words: cultivars, evolution, preparation, planting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A região de Caçador – SC destaca-se no cultivo de hortaliças e frutas, sendo 

uma região de clima temperado, favorecendo muito a diversidade na produção. A 

cultura do alho é implantada em período de inverno e a colheita realizada no verão. 

O alho é uma hortaliça de grande importância e expressão mundial, cultivado 

na maioria dos países. No Brasil é produzido principalmente na região Sul, Sudeste, 

Centro-Oeste e na Bahia.Na safra de alho 2016/2017, a área plantada no Estado 

Catarinense foi de 1.952 hectares destinados ao cultivo (Icepa/Epagri 2017).  Houve 

queda na área  plantada  mas não havendo  impactos na produção devido à adoção 

de novas tecnologias, cultivares e manejo da cultura do alho no estado catarinense. 

Conforme o IBGE 2014 a área plantada no Brasil é de 9.541 hectares plantados, 

assim não fugindo muito da media anual. A entrada de alho de outros países,  como 

a Argentina e China, e o aumento da  produtividade conseguido no Centro-Oeste, a 

nossa região diminuiu muito a cultura nos últimos anos. O alho produzido é utilizado 

em vários setores na culinária brasileira, e também consumido “in natura” em 

variáveis pratos no Brasil. Atualmente os produtores que plantam estão mais 

tecnificados, acompanhando a alta produtividade e competindo no mercado. Me 

interessei desde o início em acompanhar as atividades na cultura porque é uma 

cultura que exige muito conhecimento, e isso me proporciona um ótimo aprendizado. 

No acompanhamento dessas atividades, aprende-se as melhores tecnologias e junto 

com meus orientadores buscar tecnologias e melhorias que possam ser aplicadas 

para melhorar a rentabilidade do produtor. 
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2 APRESENTAÇÃO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

O local que o estágio foi realizado se situa no munícipio de Calmon-SC, na 

Linha General Dutra. O proprietário do terreno é seu Mamedes Zaias onde adquiriu 

o terreno nos anos 70, comprando da antiga empresa Lumber, uma serraria muito 

conhecida na região do contestado. Terreno com uma área de 50 alqueires, hoje 

chamada como fazenda São Roque. No início era mato fechado, e ao passar dos 

tempos foram abertas áreas, hoje chegando a aproximadamente uns 15 ha que é 

produzido as mais diversas culturas pelos agricultores Alberto Zaias, Rui Roberto 

Zaias e Chikaaki Miwa. Esses três são sócios há uns quatro anos, plantando um 

total de 200 ha, entre grãos e hortaliças, em terrenos próprios e arrendados. Os 

sócios dividem entre si as funções, tendo mais quatro pessoas assinadas como 

funcionários. O alho começou a ser cultivado no ano de 2014, e desde então virou 

rotina, aumentando sua área ano pós ano, sempre buscando melhorar, tanto em 

produtividade e qualidade do produto para ter espaço no mercado. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA 

 

Acompanhar as atividades desenvolvidas com a assistência do Eng. 

Agrônomo Eduardo Lunardelli, buscando o máximo de conhecimento na cultura do 

alho, iniciando desde as atividades de correção do solo, preparo do solo e 

adubação, escolha de semente, plantio e irrigação. 

Neste estágio buscou-se acompanhar o que há de melhor em tecnologia na 

cultura, aumentando o conhecimento para ajudar a família que planta e em geral os 

produtores, repassando a eles minhas experiências que obtive no curso de 

Agronomia, fazendo com que obtenham maior produtividade com menor gasto, e 

com menor impacto ao meio ambiente. 
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2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo Geral 

 

Buscou-se acompanhar a cultura juntamente com a assistência técnica em 

correção, preparo de solo, debulha e escolha das sementes, adubação, irrigação e 

plantio. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Orientar produtores na calagem e recomendação de adubação. 

- Acompanhar os trabalhos de correção e preparo do solo. 

- Participar de dias de campo com colheita, e resultados de produtividade. 

- Manejo do solo, adubação e irrigação para plantio de alho. 

- Consolidação do conteúdo teórico oferecido pela Universidade. 
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3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOR DE ALHO 

 

Os produtores de alho da região de Caçador, com a oscilação dos preços 

recebidos por produtores nos últimos anos, houve diminuição no plantio, ficando 

muitas vezes somente aqueles com produtividade alta e com tecnologia suficiente 

para conduzir a cultura. Devido à necessidade de renda alta, o produtor migra para 

outras culturas, tais como a cebola, tomate entre outras e hortaliças e até mesmo 

cereais, o que vem se destacando ano após ano. Porém, muitas vezes acontece o 

inverso, muitos produtores abandonando outras áreas e arriscando na cultura do 

alho, ou mesclando várias culturas. 

Para o produtor alcançar uma boa produtividade de bulbos por hectare, é 

preciso usar todas as tecnologias ao seu alcance, desde uma boa correção e 

preparo de solo, uma semente de boa qualidade, plantas daninhas controladas, 

irrigação, controle fitossanitário e principalmente um sistema bom para a cura do 

alho, como secagem e armazenamento. 

Hoje para se manter no mercado o produtor terá que usar todas as 

tecnologias disponíveis, já que o Brasil tem um custo maior do que o custo de outros 

países. Para uma competição, o agricultor tem que prever uma produção acima de 

12t/ha e baixar seu custo de produção. 

 

3.1 MANEJO TÉCNICO DA CULTURA DO ALHO 

 

3.1.1 Escolha do Terreno 

 

As áreas para o cultivo devem ser de preferência bem corrigidas, drenados, 

ter exposição solar, fácil acesso e água disponível para irrigação. Devem-se evitar 

terrenos sombreado. Terrenos com declividade alta deve-se evitar devido à erosão.  
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3.1.2 Análise do Solo 

 

A análise é de extrema importância para conhecer como está a área que será 

cultivada a cultura. Precisa-se de subamostras de solo de cada área homogênea, 

em uma camada de 15 a 20 cm de profundidade. Misturar as subamostras, retirando 

meio quilograma desta mistura, que deverá assim ser enviadas a laboratórios da 

Rede Oficial de Laboratórios de Análises de Solo e de Tecido Vegetal dos Estados 

de Rio Grande do Sul e Santa Catarina – Rolas(EPAGRI, 2002). 

Devido ao alto investimento na lavoura, a correção de acidez do solo tem 

papel fundamental no resultado final da lavoura, porque depois da implantação da 

cultura fica difícil de ser corrigido. 

 

3.1.3 Correção do Solo 

 

A correção deve ser realizada com no mínimo quatro a seis meses de 

antecedência do plantio, utilizando calcário. A quantidade deve seguir a 

“Recomendação de Adubação e Calagem para o Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, com base no índice SMP, elevando o pH do solo de 6,0 a 6,5. 

A correção do solo deve ser efetuada a cada três ou quatro anos, de acordo 

com a análise de solo (Comissão de Química e Fertilidade do Solo, 2004). 

Quando a necessidade de aplicação de calcário for superior a 5t/ha, a 

recomendação é dividir em duas aplicações, assim, dividindo metade da 

recomendação antes da lavragem e a outra metade antes da gradagem. 
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Figura 1: Espalhador de calcário. 

 
Fonte: H. Zaias, 2017. 

 

3.1.4 Preparo do Solo 

 

Em todas as áreas com plantios anteriores é feito a correção do solo com 

calcário e incorporado com algum implemento acoplado ao trator. Muitos produtores 

usam o subsolador, implemento no qual afunda-se aproximadamente 30cm para 

descompactar o solo. Em seguida usa-se o encanteirador, deixando bordas no 

canteiro para utilizar a rotativa e fazer os canteiros. O solo deve estar destorroado 

para facilitar o plantio. 

Produtores da região do Alto Vale do Rio do Peixe plantam culturas para 

incorporar a cobertura vegetal ao solo, lavrando o solo para incorporar essa 

vegetação. Estas plantas são gramíneas de verão, milho e milheto. 

O preparo dos canteiros com o encanteirador deve ser realizado 35 a 45 dias 

antes do plantio, ficando destorroado e ao rotativar o solo ficará pronto para o 

plantio. 
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Figura 2: Subsolador preparando o solo. 

 
Fonte: H. Zaias, 2017. 

 
Figura 3: Terreno encanteirado. 

 
Fonte: H. Zaias, 2017. 
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3.1.5 Conservação do Solo 

 

Na região predominante onde se planta alho em Santa Catarina, os solos são 

de friabilidade bastante acentuada, assim tornando-se muitos susceptíveis à erosão 

provocada pelas chuvas. 

Devido ao uso de enxada rotativa para o preparo de canteiro, deve-se ter o 

cuidado no controle à erosão, com isso, permitindo uma maior vazão nos canais 

para a água escoar, abrindo pequenas valetas no meio do canteiro para facilita a 

passagem da água quando um terreno em declive, evitando a passagem de água 

por cima do canteiro, onde rompe o canteiro, formando canais de erosão. 

Então para o uso racional do solo, a execução de práticas e métodos 

conservacionistas pode ajudar o produtor, como a adubação verde, rotação de 

cultura, plantio em faixas, plantio em áreas com pouca declividade, terraços e canais 

escoadouros protegidos por vegetação e canais divergentes. 

 

3.2 ADUBAÇÃO DA CULTURA DO ALHO 

 

No alho, a adubação deve ser diferente conforme o histórico de cada solo, 

traduzindo em maiores ou menores produções e custos. A indicação depende de 

teores de nutrientes em função da produtividade esperada. Por isso, essas 

recomendações são próprias para cada produtor, não usando doses de adubos 

desnecessárias ou que prejudiquem a cultura, sempre fazendo a análise de solo 

para saber realmente a necessária quantidade de nutrientes no solo e qual 

quantidade a ser aplicada, buscando sempre a sua máxima capacidade produtiva. 

A planta obtém nutrientes pela absorção com a água. O Nitrogênio 

principalmente, nutriente com maior proporção na planta. Adubação nitrogenada é 

feita no plantio e em coberturas. A umidade do solo tem influência para o bom 

desempenho do nitrogênio na produção. A umidade também ajuda também na 

absorção de outros nutrientes como fósforo, enxofre e potássio. 

A planta, inicialmente se nutre a partir das reservas do bulbilho ou também 

conhecido como dente. No plantio aplicar baixa dose de nitrogênio, para aplicar 

maior dose a partir dos 30 dias, quando se inicia o ciclo de maior absorção e 
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crescimento foliar da planta, indo até 15 a 30 dias após a diferenciação visual em 

bulbilho. (RESENDEet al, 1988). 

O nitrogênio é dissolvido facilmente na solução do solo, podendo ter parte 

lixiviada pela chuva ou excesso de água e também se perder pelo ar por 

volatilização da uréia na forma de amônia. A volatilização da uréia ocorre 

principalmente om a aplicação superficial de uréia, com elevadas temperaturas, solo 

descoberto, pH ácido e alcalino, sendo rapidamente hidrolisada pela ação 

catalizadora da urease. (GOULD et al., 1986). 

Quando a aplicação de nitrogênio somente em forma amoniacal ao solo, tem 

resposta mais lenta, podendo assim atrasar à cultura, principalmente com condições 

de baixa taxa de nitrificação, devido a temperaturas baixas e solo ácido, ou também 

com teor de umidade baixa (MAGALHÃES, 1988). A primeira aplicação deve ter 

cuidado ao máximo, porque se aplicar tardiamente a cobertura com nitrogênio 

amoniacal a absorção pode ser tarde e influenciará até no início de diferenciaçãodos 

bulbilhos, podendo provocar superbulbilhamento. A fonte de nitrogênio mais 

adequada é o nitrato de amônio. 

Em nossa região temos bons níveis de potássio natural em nossos solos, 

fazendo com que o produtor tenha um gasto menor na correção deste nutriente. O 

produtor em nossa região também usa potássio em cobertura suprindo depois do 

plantio, alguma deficiência que possa vir aparecer. 

Na região, o fósforo é um elemento que temos grande deficiência, tendo que 

corrigirmos os solos com alta quantidade desse nutriente. O alho necessita menos 

quantia de fósforo em comparação ao nitrogênio, potássio, cálcio e enxofre, isso 

devido à retenção e à reposição insuficiente na solução do solo, sendo necessário 

aplicar em maior quantidade. 

A cultura do alho necessita de pH 6,0 a 6,5 para melhor resultatado mas 

aceitando uma faixa de 5,5 a 7,0. Essa é a faixa que tem maior disponibilidade dos 

principais nutrientes. O equilíbrio na adubação se faz necessária, pois doses 

elevadas ou deficientes de tal nutriente poder resultar num desbalanço de outros, 

afetando a produção. 

Em um modo geral, entre os macronutrientes o nitrogênio é o mais exportado, 

seguido do potássio.Entre os micronutrientes, o ferro é o mais exportado, seguido 

por boro, cobre zinco e manganês. (EPAGRI, 2006). 
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Em um trabalho realizado por pesquisadores, com base em análises químicas 

de bulbos de diversas cultivares colhidas no Planalto Catarinense, foram estimadas 

as quantidades de nutrientes exportados pela produção. Devido a algumas perdas 

as fixações no solo, foram corrigidos os valores de nitrogênio em 60%, fósforo em 

90% e potássio em 40% aproximadamente, considerando que a região tem teor bom 

de matéria orgânica e potássio, baixo teor de fósforo e solos argilosos. 

A base para cálculo foi de 10t/ha de alho curado, correspondendo à 

exportação de 104 kg/ha de N, 20 kg/ha de P e 75 kg/ha de K. Para maiores 

produções, elevou-se a quantidade de adubos proporcionalmente. 

A adubação do alho consiste na aplicação de adubos no plantio e em 

cobertura. No plantio são utilizadas fontes químicas e orgânicas, fornecendo 

nitrogênio, fósforo, potássio, zinco e boro. Na cobertura, são usadas fontes 

químicasque fornecem nitrogênio e potássio. Se necessário aplicar outros elementos 

via solo ou foliar, com base nas análises de solo e foliar. 

 

3.2.1 Adubação de Base (Plantio) 

 

Para iniciar a adubação de plantio, deve ter a análise do solo e mãos e ver a 

quantidade necessária de cada nutriente. A análise tem que ser feita anualmente, 

tendo em vista o acompanhamento dos níveis de fertilidade dessa área.  O produtor 

depois de corrigir o solo e de preparar inicia a adubação de base, começa pela 

aplicação do adubo orgânico, passando depois para aplicação do adubo mineral. 

A aplicação dos adubos minerais pode ser feita pela distribuição uniforme no 

solo e incorporado com algum implemento, ou também pode ser diretamente sobre o 

canteiro já feito. Caso o solo esteja seco, deve-se irrigar para assim favorecer a 

fermentação do esterco para que aconteça então o plantio. 

 

3.2.2Adubação Orgânica 

 

O esterco geralmente usado pelos produtores é o de aves, onde são de boas 

fontes de nutrientes às culturas tendo todos os elementos nutricionais, em maior ou 

menor quantidade, especialmente o N, o P e o K.  Esse esterco além de possuir 

nutrientes são ricas em substância orgânica que melhoram o crescimento das 
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plantas, estimulam a atividade dos microorganismos, liberando nutriente a cultura 

(MALAVOLTA, 1981). 

Estercos orgânicos melhoram a estrutura e auxiliam no controle a erosão, 

sendo muito bom para a maioria dos solos catarinenses onde é cultivado o alho. Os 

solos argilosos é usados facas rotativas para não danificar a estrutura do solo no 

preparo dos canteiros. 

A quantidade de esterco de aves, que é aplicado fica em torno de 12 a 15 

t/ha. Melhores resultados são alcançados pelos produtores quando aplicado 3 a 4 

meses antes do plantio, porém geralmente o produtor aplica 30 dias antes do 

plantio. Com a aplicação do esterco melhora a retenção de água, favorece o 

aprofundamento das raízes melhorando a fertilidade, possibilitando melhor absorção 

de água e nutrientes, aumentando o potencial produtivo do solo, com reflexos na 

produtividade. 

A matéria orgânica melhora a estrutura de solo, fazendo com que outros 

nutrientes sejam liberados mais facilmente. 

 

3.2.3 Adubação Mineral 

 

Para a adubação química a análise do solo deve estar em mãos e depende 

da tecnologia que o produtor quer empregar na lavoura. Em áreas já cultivadas, 

precisamos principalmente ver o teor de fósforo, que é limitante em nossa região e 

em áreas mais novas precisamos correção muito equilibradas da adubação visando 

alcançar boa produtividade. 

É possível fazer a formulação dos adubos, estimando uma fórmula comercial 

que satisfaça as necessidades da cultura. Os teores do adubo orgânico devem ser 

considerados. Pela maior exigência, em geral o nutriente base para cálculo da 

fórmula NPK é o fósforo, pois o nitrogênio pode ser compensado na cobertura, e 

nossos solos possuem geralmente bom teor de potássio. 

Os produtores em geral, usam em torno de 1000 a 2000 kg/ha da fórmula 3-

30-15 com boro e zinco, e alguns utilizam a fórmula 4-14-8 com boro e zinco, 

aplicando em torno de 1500 a 2500 kg/ha no plantio. Isso acontece dependendo da 

fórmula que o produtor usa, variando de fórmula para fórmula a quantidade de cada 

nutriente presente. 
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3.3 CULTIVARES 

 

Em nossa região as cultivares de alho podem ser dividas em ciclos precoce e 

tardio, cujas colheitas dão-se, respectivamente, em meados de setembro-outubro e 

em meados de novembros-dezembros; e em dois grupos nobres e comuns, os alhos 

comuns, em geral, pertencem ao ciclo precoce e podem ser cultivados em todo o 

estado catarinense por não serem tão exigentes em temperaturas baixas. Porém os 

nobres, em geral, são tardios, mais exigentes em frio, e por isto devem ser 

cultivados em locais onde tem maior altitude, geralmente acima dos 800m, para 

acumulo de frio. 

A preferência do consumidor brasileiro é por alhos nobres cujos bulbilhos 

sejam de cor arroxeada, mas, com a entrada dos importados que tem o preço mais 

acessível ele também aceita os de cor esbranquiçada. No exemplo abaixo ciclo das 

cultivares de alho: 

- ciclo precoce: Gigante de Curitibanos ou do Núcleo, Cará e Fuego. 

- ciclo tardio: Contestado 12,Caçador, Jonas, ChonanTakashi, Quitéria, Roxo 

Caxiense, Ito. 

Na região de Caçador, por apresentar clima favorável a produção de alhos 

nobres, os produtores plantam somente o alho tardio. Desses os mais são 

Chonan,Quitéria e Roxo Caxiense. 

 

3.4 ALHO SEMENTE 

 

3.4.1 Escolhas e Debulha da Semente 

 

Devemos tomar alguns cuidados para escolher os bulbos de alho sementes: 

devem ter ausência de nematóides, fusarium e bacteriose, evitando também alhos 

superbrotados. O tamanho do bulbo é muito importante, os bulbos-sementes devem 

ser classificados por tamanho, para que se possa obter uma maior uniformidade do 

peso médio dos bulbilhos-sementes. O produtor que busca maior produtividade 

precisa plantar os bulbos maiores com tamanho de 5, 6 e 7 na classificação da 

peneira. 
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Outra tecnologia que veio aumentar a produtividade é o uso de alho sementes 

livre de vírus. Nos anos 90, na Estação Experimental de Caçador iniciou-se um 

trabalho de limpeza de vírus, que é feita por meio de termoterapia seguida da cultura 

de meristema que resulta no aumento do vigor vegetativo, e com acréscimo de 

produtividade. 

A debulha dos bulbos-sementes deve ser efetuada o mais próximo do dia do 

plantio, evitando um período de chuva. Quando iniciado o plantio e chover muito 

pausar a debulha, assim causando crescimento das raízes antes do plantio, o que 

diminui o arranque inicial. Mas antes da debulha tem o período de quebra de 

dormência em câmera fria. Depois coloca-os no sol, após acontece a debulha 

mecânica, tendo que haver um repasse manual em alguns que não debulharam 

totalmente. 

 

Figura 4: Classificador de bulbos (cabeça) de alho.  

 

Fonte: H. Zaias, 2017. 

 

3.4.2 Classificação e Seleção da Semente 

 

A última etapa é classificar os bulbilhos em rolo com malhas (peneira), que 

classificam por tamanho. Normalmente os bulbilhos com 1,5 gramas são 

descartados, os produtores dão preferência aqueles com 2,5 acima podendo chegar 

a 6 gramas. Antes de ir para o campo é feito um repasse manual para eliminar os 

bulbilhos com doenças e superbrotados, quando não é debulhado na mão. Estas 
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práticas de manejo podem mudar de produtor para produtor, sendo realizadas 

dependendo do nível de produtividade de cada um, e dadisponibilidade de sementes 

que se tenha. 

Os bulbilhos-sementes oriundos de classificação de cada peneira devem ser 

plantados em talhões separados. Com o plantio desta forma se tem uma melhor 

uniformidade da cultura, na colheita e na melhor qualidade dos bulbos obtidos. 

Devemos fazer a seleção de bulbilhos-sementes com a mais alta qualidade 

fitossanitária e vigor, para possibilitar uma lavoura uniforme e muito produtiva. 

 

Figura 5: Classificador de bulbilhos (dentes) de al ho. 

 
Fonte: H. Zaias, 2017. 

 

3.4.3 Tratamentos dos Bulbilhos-Sementes 

 

O tratamento das sementes é uma pratica indispensável no manejo de 

plantio. Várias doenças e pragas ficam de uma safra para outra através do bulbilho-

semente. O tratamento do alho-semente via prevenir a manifestação das 

doenças(fungos e bactérias) e pragas (nematóides e ácaros) pela eliminação destes 

agentes, e para proteger a nova planta dos patógenos que vivem no solo. 
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Os patógenos comumentes associados aos bulbilhos são fungos dos gêneros 

Fusarium, Penicilium, Sclerotium,Embelisa e bactériado gênero Pseudomonas.  

(EPAGRI, 2002). O maior dano causado destas doenças é o apodrecimento do 

bulbilho e das raízes das plântulas, que reduzem seu crescimento, podendo levar a 

planta à morte. 

O tratamento é feito colocando os bulbilhos dentro de sacos de ráfia, com 

peso em torno de 20 kg, que são imersos dentro de tanques com solução de 

produtos fungicida e nematicida. Esses tanques geralmente são caixas de água, 

somente destinado para a realização do tratamento. O tempo de imersão geralmente 

é de duas horas, em casos de sementes com nematóides os produtores deixam até 

quatro horas. 

 

3.4.4 Plantios do Alho-Semente 

 

O terreno deve estar preparado antecipadamente, o produtor deve usar 

oencanteirador no mínimo 15 dias antes do plantio, quando se deixa definido a 

largura dos canteiros. No dia do plantio os canteiros são feitos com o auxílio de uma 

enxada rotativa larga, ficando com 10 a 15cm de altura. 

No plantio, geralmente é feita a adubação química. Nesta época o adubo 

químico é espalhado sobre o canteiro, com o auxílio de uma espalhadeira que passa 

antes da enxada rotativa. Sempre que for possível o produtor prepara os canteiros o 

mais próximo possível do plantio, já que é realizado manualmente, facilitando o 

plantio e permitindo que todos os bulbilhos-sementes sejam plantados com o ápice 

virado para cima. Sempre que possível, é recomendada a irrigação depois do 

plantio, visando uma germinação homogênea. 

 



24 
 

 

Figura 6: Preparo do canteiro com enxada rotativa. 

 
Fonte: H. Zaias, 2017. 

 

3.4.5 Épocas de Plantio do Alho-Semente 

 

A região de Caçador está acima dos 800m de altitude, com isso geralmente 

são plantadas cultivares de plantio tardio. Produtores que plantam as cultivares 

como Caçador, Jonas e ChonanTakashi, iniciam o plantio em começo de junho 

podendo ir até meados de julho. Já quem plantam as cultivares Quitéria e Roxo 

Caxiense, iniciam em meados junho até final de julho. 

Mesmo plantando alho de ciclo tardio, o produtor planta alho precoce. Sendo 

assim, inicia-se o plantio de tal cultivar e continua com alho tardio, onde se tem 

intervalos, não atrasando muitas vezes a realização dos trabalhos. A colheita 

também inicia antes, assim não passando do tempo a colheita. Já no barracão para 

secagem e cura, o produtor tem de deixar espaços para ventilação, não deixando 

muito amontoado, podendo mofar devido alguma umidade ainda presente e ter 
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perdas. Não retirar da lavoura e pendurar alho molhado, evitando assim, a presença 

de mofo. O corte inicia quando está completamente seco. 

3.4.6 Espaçamentos de Plantio 

 

O espaçamento está relacionado com o tamanho de bulbos a serem colhidos, 

independente a cultivar a ser plantada. Cada produtor com a experiência que 

adquiriu com o tempo na atividade, pode ter espaçamento preferido. 

A redução do espaçamento de plantio resulta em aumento de produtividades 

de bulbos, com redução de índice de superbulbilhamento, porém, devido à 

diminuição do tamanho do bulbo colhida, cai a qualidade comercial. 

Os bulbilhos-sementes maiores possuem mais reservas nutritivas que os 

menores, com isso terá um melhor arranque inicial e produção de bulbos maiores. 

Para marcar as covas, existe um rolo com rosetas que é acoplado a rotativa 

do trator, após o canteiro ser rotativado estas rosetas são puxadas em seguida 

plantados os bulbilhos. 

Alguns produtores utilizam 5 fileiras no canteiro, deixando geralmente 20cm 

nas bordas e 20cm entre as fileiras. Alguns utilizam 6 fileiras, com bordas de 15cm e 

entre fileiras aproximadamente 18cm. O espaçamento entre bulbilhos fica em 10cm. 

 

Figura 7: Espaçamemto de plantio. 

 
Fonte: Z. Humberto, 2017. 

 

3.5 IRRIGAÇÃO 
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A cultura do alho é exigente em água durante todo o ciclo, tornando a 

irrigação uma prática importante, pois o seu uso correto propicia aumentos na 

produtividade e no peso médio dos bulbos, pois possibilita uma melhor absorção dos 

nutriente e maior segurança ao produtor. 

A irrigação ajuda numa melhor distribuição deágua a planta, mesmo com alta 

quantidade de chuva, é comum ocorrer uma má distribuição das chuvas, havendo 

alternância de excesso e escassez hídricos no solo, tornando-se necessária a 

irrigação nos períodos ·de poucas de chuvas. 

Após o plantio o solo deve ser mantido úmido para a emergência das 

plântulas, principalmente na camada superficial, e conseqüentemente, um 

desenvolvimento uniforme da cultura. 

Há diversos sistemas de irrigação, que se usa na cultura do alho, o mais 

usado é por aspersão, com distribuição dos canos pela lavoura colocando 

asperssores dependendo do seu raio de ação. 

Acompanhei a irrigação com asperssores e com canhões, sendo que canhões 

regam um raio maior e também, mas rapidamente que asperssores normais. 

 

Figura 8: Irrigação aspersor e canhão. 

 
Fonte: Z. Humberto, 2017.
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3.6 DESPITAMENTO E ARRANQUE 

 

O despitamento ajuda dando força ao bulbo, sendo feita a retirada do pito 

quando salta em cada planta da cultura de alho, assim então, feito o corte da parte 

que iria florescer. 

O arranque é feito manualmente, com técnicas para auxiliar e facilitar.quando 

muito seco o solo, utiliza-se a irrigação para que então solte o solo, deixando-o mole 

para que facilite. Outra técnica que auxilia é a passagem de um facão por baixo para 

também melhorar no arranque, porém com a passagem do facão no solo para 

arrancar a cultura, a raiz da planta fica com mais terra grudada do que quando 

irrigado antes do plantio, assim complicando quando a realização do corte para a 

comercialização.  

Quando arrancado a cultura, a própria folha cobre o bulbo do outro maço de 

alhos, para não queimar com o sol no período em que a cultura fica na lavoura para 

perca de água.  

 

Figura 9: Despitamento. 

 
Fonte: H. Zaias, 2017. 
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Figura 10: Arranque. 

 
Fonte: H. Zaias, 2017. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o aumento cada vez maior no consumo de alimentos, todo o setor da 

nossa economia deve estar preparado, principalmente a agricultura, sendo à base 

da oferta de alimento. 

Na região toda de Caçador a agricultura está cada vez mais tecnificada, para 

acompanhar a evolução e demanda de alimento pelo consumidor. 

Neste estágio, tive a oportunidade de ver quanto é importante a cultura do 

alho, buscando sempre uma produtividade máxima para que assim no final das 

contas tenha um bom resultado. 

São realizados tratos culturais como preparo e correção do solo, adubação 

equilibrada, cultivares de melhor qualidade. Técnicas de manejo são utilizadas, para 

que o produtor trabalhe de forma correta, não tendo impacto ao meio ambiente, e 

buscando sempre aumentar sua produção acompanhando as mudanças que podem 

surgir. 
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