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RESUMO 

Objetivou-se avaliar o crescimento, produção e qualidade de cultivares de alho 

catarinenses submetidas à vernalização de 50 dias em câmara com temperatura média de 

4ºC. As cultivares avaliadas foram: Caçador 30, Caçador 40, Caçador (multiplicação São 

Gotardo), Caxiense, Chonan, Contestado, Gigante Núcleo e Quitéria (convencional e cultura 

de tecidos). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 3 

repetições. Não foram observadas diferenças significativas de altura de plantas aos 60 dias 

após o plantio entre as cultivares, o que indica a semelhança da parte aérea entre elas. As 

cultivares que apresentaram os menores índices de superbrotamento foram Chonan, 

Gigante núcleo, Quitéria (convencional) e Caçador (multiplicação São Gotardo). A cv. 

Contestado apresentou a maior sensibilidade a esta anormalidade. As melhores produções 

comerciais de bulbos ocorreram nas cultivares Quitéria (convencional) e Caçador 

(multiplicação São Gotardo), que não diferiram entre si. A cv. Contestado apresentou a 

menor produção comercial devido, principalmente, à sua maior taxa de superbrotamento em 

relação às demais cultivares, devendo ser uma cultivar merecedora de maiores cuidados 

quanto à irrigação e aplicações de N. 
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ABSTRACT 

Production and quality of cultivars of garlic from Santa Catarina, Brazil, 

submited to the refrigeration, in the region of Lavras, Brazil. 

The purpose of this work was appraise the growth, production and quality of cultivars 

of garlic from Santa Catarina, Brazil, submitted to the refrigeration of 50 days in chamber with 

an average temperarure of 4ºC. The appraised cultivars were: Caçador 30, Caçador 40, 

Caçador (multiplication São Gotardo), Caxiense, Chonan, Contestado, Gigante Núcleo and 

Quitéria (conventional and culture of tissues). The experimental design was of randomized 

blocks, with three repetitions. No meanings differences of height of plants, to 60 days after 

the planting, among the cultivars, were observed, what indicates the similarity of the aerial 

part among them. The cultivars that showed the minor indexes of secondary bulb growth 

were Chonan, Gigante Núcleo, Quitéria (conventional) and Caçador (multiplication São 



Gotardo). The cultivar Contestado presented the greatest sensibility to this abnormality. The 

best commercial production of bulbs occurred in the cultivars Quitéria (conventional) and 

Caçador (multiplication São Gotardo), that did not differ among them. The cultivar 

Contestado presented the minor commercial production, due to, mostly, to its greatest tax of 

secondary bulb growth in relation to the others cultivars, being for this fact a cultivar 

deserving more cares related to the irrigation and applications of nitrogen. 
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 Diversas tentativas têm sido feitas no intuito de produzir alho (Allium sativum  L.) na 

entressafra, objetivando reduzir as importações, segundo Ferreira e Cheng (1981). No 

entanto, Mascarenhas (1978) afirma que há possibilidade de produzir alho na entressafra 

usando frigorificação em pré-plantio. 

Em razão das exigências termo-fotoperiódicas, algumas cultivares, tais como, 

Chonan, Caçador e Quitéria necessitam de frigorificação pré-plantio de seus bulbilhos, para 

que ocorra bulbificação em cultivo na região Sudeste. Esta técnica diminui a exigência 

fotoperiódica destas cultivares (Souza e Casali, 1986). Contudo, o artifício da frigorificação 

está fortemente relacionado com a indução do superbrotamento (Burba, 1983). 

 Carvalho (1975), estudando os efeitos do fotoperíodo na bulbificação e crescimento 

do alho, cultivares 'Amarante' e 'Cateto Roxo', concluiu que os fotoperíodos mais longos 

antecipam o início de formação dos bulbos, reduzindo o ciclo da cultura. Pouco frio na fase 

inicial, muito frio na fase média, calor e dias longos na fase final do ciclo, são consideradas 

condições ideais, de acordo com Regina (1976). Por outro lado, Jones e Mann (1983), citam 

que a exposição dos bulbilhos à temperatura de 0 a 10oC, por 1 a 2 meses, aceleram a 

bulbificação, substituindo as exigências climáticas iniciais. Zing (1983), verificou que o 

tratamento a frio em pré-plantio em alho antecipa a formação do bulbo, reduz o ciclo e 

quebra a dormência dos bulbilhos. 

          O objetivo deste experimento foi avaliar a produção, qualidade e crescimento de 

cultivares de alho (Allium sativum L.) catarinenses, submetidas à vernalização, na região de 

Lavras-MG.              

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O ensaio foi conduzido na Universidade Federal de Lavras, situada no sul de Minas 

Gerais. Foram testados 9 tratamentos constituídos por plantas das cultivares: Caçador-30, 

Caçador-40, Caçador (multiplicação São Gotardo), Caxiense, Chonan, Contestado, Gigante 

Núcleo, Quitéria (convencional e cultura de tecidos). Os bulbos-semente de todas as 



cultivares foram submetidos a um período de vernalização de 50 dias, em câmara com 

temperatura média de 4ºC. Cada parcela possuía 5 linhas de plantio, com 10 plantas cada, 

sendo a área útil definida como as três fileiras centrais e as duas laterais como bordadura. 

Os bulbilhos foram plantados em maio/2001 no espaçamento de 10 cm entre plantas e 20 

cm entre linhas. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 3 

repetições.  

 A adubação de plantio foi realizada de acordo com a análise do solo e a adubação de 

cobertura foi feita aos 90 dias após o plantio com 20Kg de N.ha-1. A irrigação foi suspensa 

por 10 dias, aos 50 dias após o plantio, para diminuir o superbrotamento. A irrigação 

também foi suspensa aos 20 dias antes da colheita. As plantas foram colhidas 

completamente maduras, secas ao sol por três dias e curadas à sombra por 60 dias. Foram 

avaliadas as seguintes características: altura de plantas aos 60 dias após o plantio, 

Percentagem de bulbos superbrotados, Produção comercial de bulbos, Peso médio de 

bulbos comerciais, Número de bulbilhos por bulbo da produção comercial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não foram observadas diferenças significativas de altura de plantas aos 60 dias após 

o plantio entre as cultivares, o que comprova a semelhança da parte aérea entre elas 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Altura de plantas aos 60 dias após o plantio (AP), percentagem de bulbos 
superbrotados (BS), produção comercial de bulbos (PCB), peso médio de bulbos comerciais 
(P bulbo) e número de bulbilhos por bulbo da produção comercial (NBB) de cultivares de 
alho catarinenses submetidas à vernalização. Lavras, UFLA, 2001. 

Cultivares AP (cm)     BS (%) PCB (Kg.ha-1) P bulbo (g)      NBB 
Caçador 30 59 a        20,1 abc        5883 ab 21,4 a        9 a 
Caçador 40 61 a        34,3 abc        7450 ab 30,8 a      12 a 
Caçador (SG)1 43 a          4,2 ab      11783 a 33,4 a      13 a 
Caxiense 63 a        44,4   bc        9883 ab 39,9 a      13 a 
Chonan 59 a          0,0 a        9833 ab 25,1 a      10 a 
Contestado 56 a        76,7     c        1383   b 25,8 a      13 a 
Gigante núcleo 49 a          0,0 a      10500 ab 28,3 a        8 a 
Quiteria (C)2  65 a          0,0 a      14217 a 32,9 a      11 a 
Quiteria (CT)3 64 a        14,2 abc        9033 ab 33,4 a      13 a 
CV (%) 21,0 50,3 40,0 27,1      22,8 

*/Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem significativamente entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1 SG = Multiplicação São Gotardo. 
2 C = Multiplicação convencional. 
3 CT = Multiplicação por cultura de tecidos. 

 



Não foram observadas diferenças significativas de peso médio de bulbos e número de 

bulbilhos por bulbo da produção comercial entre as cultivares (Tabela 1), o que mostra uma 

certa semelhança entre as cultivares.  

As cultivares que apresentaram os menores índices de superbrotamento foram 

Chonan, Gigante núcleo, Quitéria (convencional) e Caçador (multiplicação São Gotardo). A 

cv. Contestado apresentou a maior sensibilidade a esta anormalidade (Tabela 1).   

As melhores produções comerciais de bulbos ocorreram nas cultivares Quitéria 

(convencional) e Caçador (São Gotardo), que não diferiram entre si, o que indica que são 

boas opções de alho nobre para plantio na região (Tabela 1). A cv. Contestado apresentou a 

menor produção comercial devido, principalmente, à sua maior taxa de superbrotamento em 

relação às demais cultivares, devendo ser uma cultivar merecedora de maiores cuidados 

quanto à irrigação e aplicações de N. 
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