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INTRODUÇÃO 

A Serra Gaúcha destaca-se por ser uma das regiões 

do Rio Grande do Sul que apresenta a maior produção 

de hortaliças do Estado. Dentre as espécies desse grupo, 

a cultura do alho (Allium sativum L.) apresenta destaque. 

De modo geral, no Rio Grande do Sul, as práticas 

agrícolas adotadas para o cultivo de alho seguem 

premissas da agricultura convencional. Um dos fatores 

que contribui para essa realidade é a baixa fertilidade do 

solo. 

Para a viabilização da produção orgânica dessa 

espécie, torna-se imprescindível o desenvolvimento de 

insumos que propiciem melhores condições de fertilidade 

do solo. 

 

OBJETIVO 

Avaliar resíduos agroindustriais (bagaço de uva e 

esterco de frangos) como fertilizantes na cultura do alho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Local: o experimento foi realizado na área experimental 

da Fepagro Serra do Nordeste, no município de Caxias 

do Sul, Rio Grande do Sul, entre julho e dezembro de 

2014.   

Material: Alho (Allium sativum L) cultivar São Valentin. 

Avaliações: peso e diâmetro do bulbo e a produtividade. 

Tratamentos e procedimentos experimentais:  

T1:  Sem Adubação; 

T2: 100% da recomendação do Rolas suprido com 

adubos sintéticos; 

T3: 50% da recomendação do Rolas suprido com adubos 

sintéticos; 

T4: 50% da recomendação do Rolas suprido com bagaço 

de uva compostado; 

T5: 100% da recomendação do Rolas suprido com 

bagaço de uva compostado; 

T6: 200% da recomendação do Rolas suprido com 

bagaço de uva compostado; 

T7: 50% da recomendação do Rolas suprido com esterco 

de frango líquido; 

T8: 100% da recomendação do Rolas suprido com 

esterco de frango líquido;  

T9: 200% da recomendação do Rolas suprido com 

esterco de frango líquido. 

Apoio Financeiro 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Avaliou-se o peso e diâmetro do bulbo e a 

produtividade, os tratamentos T8 e T9 apresentaram 

valores menores do que os tratamentos T1, T2, T3, T4 e 

T5. O diâmetro do bulbo variou de 30,00 a 35,03 cm, 

sendo que os tratamentos 3 e 5 apresentaram médias 

superiores aos tratamentos T4, T7, T8 e T9. A 

produtividade variou de 5,99 a 9,16 t ha-1, sendo mais 

elevada nos tratamentos T2, T3 e T5 em comparação 

aos tratamentos T8 e T9. 

 

Tabela 1. Peso do bulbo, diâmetro, altura e produtividade do 

alho de acordo com a adubação adotada. Fepagro Serra do 

Nordeste, Caxias do Sul, 20016. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSÃO 

Apesar da variação quanto ao peso e diâmetro nos 

tratamentos, observou-se a viabilidade do cultivo 

orgânico do alho na Serra Gaúcha. 
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Figura1. a) Esterco de frango fervido; b)  Composto bagaço de uva; c) Alho 

germinando; d) Parcelas e tratamentos ; 
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Tratamento 

Peso do bulbo 
(g) 

Diâmetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Produtividade 
(t/ha) 

1 12,68 a 30,72 a 28,93 cd 6,3 a 

2 15,10 a 33,35 a 33,13 abc 7,5 a 

3 17,14 a 35,19 a 33,82 a 8,6 a 

4 13,96 a 44,85 a 31,85 abcd 7,0 a 

5 16,27 a 33,23 a 33,30 ab 8,1 a 

6 14,74 a 32,38 a 32,37 abcd 7,4 a 

7 12,57 a 41,16 a 28,38 d 6,3 a 

8 11,98 a 30,40 a 29,48 bcd 6,0 a 

9 11,99 a 30,00 a 30,53 abcd 6,0 a 


