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RESUMO 

Durante o armazenamento o alho pode ser afetado pelo ácaro Aceria tulipae e sofrer chochamento 
parcial ou total dos bulbos. Com a finalidade de minimizar os danos causados por este ácaro, tratou-
se por imersão, durante 10 minutos, bulbos de alho dos cultivares Assaí e Roxinho, com os 
produtos: preparado homeopático Hepar sulphur CH30; Calda Sulfocálcica a 30° Baumé diluída a 
3,0%; Enxofre 3,0 kg/100 litros de água; Extrato de alho 1/10 p/v; Óleo de Nim a 1%; Deltametrina 
25 CE a 0,25% e Água (testemunha). Aos seis meses de armazenamento, as amostras foram 
avaliadas determinando-se a eficiência dos tratamentos através do número de alhos chochos em 
relação ao total e da perda de peso dos bulbos. Os dados submetidos à análise estatística pelo teste F 
e Scott-Knott a 5% de probabilidade mostraram que foi possível controlar o chochamento do alho 
em pós-colheita, tanto para o cultivar Assaí quanto para o Roxinho, tratando–os por imersão com 
Hepar sulphur CH30 e calda sulfocálcia. Para o cultivar Assaí, também o extrato de alho foi 
eficiente no controle do chochamento. 
PALAVRAS-CHAVE: Aceria tulipae, homeopatia, armazenamento. 
 

ABSTRACT 

Post-harvest treatment of garlic (Allium sativum L.) to wiltness bulbs control  
During the storage period the garlic can be affected by the Aceria tulipae mite having partial or total 
bulb wiltness. In order to minimize the problem bulbs of the Assai and Roxinho garlic cultivars 
were treated by immersion and spraying  with homeopathic solution Hepar sulphur CH30; lime 
sulphur at 30° Baumé dilluted at 3,0%; sulphur 3,0 kg/100 liters of water; garlic extract 1/10 p/v; 
Nim oil at 1%; Deltametrin 25 CE at 0,25% and water (control). After six months of storage the 
number of wilt bulbs and bulb weight losses were determined. The data were analyzed by the F 
statistics and the Scott-Knott test 5%. The results showed that the Hepar sulphur CH30 and the lime 
sulphur were effective in controlling the mite in both cultivars. The garlic extract was also effective 
in preventing the bulb wiltness in the Assai cultivar. 
Keywords: Aceria tulipae, homeopathy, storage. 

 

A cultura do alho (Allium sativum L.) requer cuidados quanto à nutrição, às pragas e às doenças ao 

longo do ciclo. Após 120 a 165 dias, dependendo do cultivar, quando 2/3 de suas folhas começam a 

amarelecer ou secar, tem início a colheita. Nesse ponto, a quantidade de matéria seca correlacionada 

com a quantidade de folhas secas corresponde aos bulbos estarem fisiologicamente desenvolvidos e 

com menor teor de umidade, o que possibilita maior capacidade de conservação pós-colheita 

(Muller, 1982). O armazenamento do alho pode ser realizado por quatro a seis meses sem 

refrigeração. Durante esse período, os problemas mais graves que costumam ocorrer são o 

chochamento e o ataque de traças danificando os bulbilhos, a brotação e o apodrecimento dos 
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mesmos (Brasil, 1986; Finger e Puiatti, 1994; Guirado et al., 2010; Luengo et al., 1996). O 

chochamento é ocasionado pelo ácaro Aceria tulipae que fica na dobra das folhas e sobre os dentes 

de alho (Moraes e Flechtmann, 2008; Gallo et al., 2002). Chochamento parcial ou total de bulbos é 

considerado um dos defeitos mais graves apontados pelas portarias ministeriais (Luengo et al., 

1996), sendo 15% o máximo permitido para que o lote seja considerado do tipo comercial. O 

objetivo deste trabalho foi controlar o ácaro do chochamento do alho durante o armazenamento com 

produtos alternativos aos químicos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos 

Agronegócios do Centro-Sul, em Tietê, SP, em 2010. Os cultivares de alho utilizados foram Assaí e 

Roxinho, cultivares estes adaptados a essa região. O experimento foi realizado no delineamento 

experimental com blocos ao acaso, com sete tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 

constaram de: Hepar sulphur CH30 (preparado homeopático), na proporção de 0,5 mL por litro de 

água; Calda Sulfocálcica a 30° Baumé (preparada com 200g de enxofre, 100 g de cal em 1 litro de 

água que após fervura forma polissulfetos de cálcio), diluída a 3,0%; Enxofre, na proporção de 3,0 

kg por 100 litros de água; Extrato de alho, na proporção 1/10 p/v; Óleo de Nim a 1%; Deltametrina 

25 CE a 0,25%; e Testemunha sem tratamento, no qual o alho foi imerso apenas em água. A 

Deltametrina foi utilizada comparativamente por ser empregada no controle convencional. 

Para a realização do experimento, logo após a colheita do alho, realizou-se a toalete e procedeu-se à 

cura por 45 dias. Após o corte das ramas, foram pesadas amostras com 1300 gramas de alho para 

cada repetição, as quais foram embaladas em sacos plásticos, tipo rede, sendo cada saco 

identificado por etiqueta de madeira. Depois de embalado e identificado, o alho foi tratado por 

imersão durante 10 minutos com os diferentes produtos.  

Após o tratamento o alho foi colocado em bandejas de madeira com fundo de tela, um metro acima 

do piso. Trinta dias após o tratamento por imersão as amostras foram pulverizadas com os mesmos 

produtos e nas mesmas concentrações utilizadas anteriormente. Após 180 dias do primeiro 

tratamento foi realizada a avaliação das amostras, debulhando-se os bulbos de alho e contando-se o 

número total de cabeças, o número de bulbilhos por cabeça, o número de bulbilhos chochos e o 

peso de bulbilhos sadios e chochos. Foi determinada a eficiência do controle pela proporção dos 

bulbilhos sadios em relação ao total. Os resultados foram analisados pelo teste F e Scott-Knott a 5% 

de probabilidade. 

 



GUIRADO, N; ROSSI, F; FOLTRAN, DE; AMBROSANO, EJ; SCHAMMASS, EA; 2012. Tratamento de alho 
(Allium sativum L.) em pós-colheita para controle do chochamento. Horticultura Brasileira 30: S1182-S1185. 
 

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 1184 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os tratamentos do cultivar Assaí com Hepar sulphur CH30, calda sulfocálcica e extrato de alho, 

não diferiram entre si em relação à eficiência do controle do chochamento, sendo superiores aos 

demais tratamentos (Tabela 1). As amostras do cultivar Roxinho tratadas com Hepar sulphur CH30 

e com calda sulfocálcica não diferiram entre si, mas diferiram do tratamento com enxofre, o qual 

também diferiu dos tratamentos com extrato de alho, óleo mineral, deltametrina e testemunha 

(Tabela 1). Não houve diferenças estatísticas entre os cultivares Assai e Roxinho tratados com 

Hepar sulphur CH30, calda sulfocálcica e enxofre; houve diferenças entre os cultivares quando 

tratados com óleo mineral, deltametrina e testemunha (Tabela 1), o que permite inferir que o 

cultivar Assai é mais resistente que o Roxinho em relação ao chochamento. Isso também ficou 

evidenciado pela perda de peso, pois o cultivar Roxinho perdeu mais peso em relação ao Assai, com 

exceção apenas dos tratamentos Hepar sulphur CH30 e calda sulfocálcia. Ainda em relação à perda 

de peso não houve diferenças entre os diversos tratamentos para o cultivar Assai, mas Com o 

cultivar Roxinho, as menores perdas foram com os tratamentos Hepar sulphur CH30 e calda 

sulfocálcica que não diferiram entre si, mas diferiram dos demais tratamentos, sendo superiores à 

testemunha (Tabela 1). 

Pelos resultados obtidos pode-se considerar que é possível controlar o chochamento do alho em 

pós-colheita, tanto para o cultivar Assai quanto para o Roxinho, tratando–os por imersão com 

Hepar sulphur CH30 e calda sulfocálcia. Para o cultivar Assai, mais resistente ao chochamento, 

também o extrato de alho seria eficiente no controle do chochamento dos bulbos. 

Menor taxa de bulbos chochos representa maior lucro para o produtor, pois possibilita que após 

longo tempo de armazenamento, o alho ainda atenda aos padrões oficiais de sanidade e possa ser 

comercializado fora da época de pico da safra, quando geralmente os preços são um pouco 

melhores. 
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Tabela 1 – Eficiência (%) e perda de peso (g) de cultivares de alho, tratados em pós-colheita para 
controle do chochamento dos bulbos. 
 
Tratamentos 

Cultivar  Cultivar 
Assai Roxinho  Assai Roxinho 

Eficiência (%)  Perda de peso (g) 
Hepar sulphur CH30 
0,05% 

97,00 Aa 87,41 Aa  158,75 Aa 181,25 Da 

Calda sulfocálcica 3% 95,44 Aa 92,96 Aa  163,75 Aa 167,50 Da 
Enxofre 3% 87,71 Ba 79,25 Ba  192,50 Ab 275,50 Ca 
Extrato de alho 1/10 p/v 94,34 Aa 62,65 Cb  141,25 Ab 330,00 Ba 
Óleo de Nim 1% 84,29 Ba 66,26 Cb  213,75 Ab 373,75 Ba 
Deltametrina 0,25% 85,23 Ba 56,99 Cb  228,75 Ab 387,50 Ba 
Testemunha 85,45 Ba 42,99 Db  193,75 Ab 482,50 Aa 
C.V. (%) 8,66  17,12 
Médias seguidas de letras diferentes, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, diferem entre 
si, pelos testes F e Scott-Knott (≤ 0,05) respectivamente. 


