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INTRODUÇÃO

A podridão-branca ou mofo-branco do alho, causada pelo fungo Sclerotium
cepivorum, é a doença mais ameaçadora para as espécies de Allium em todas as áreas de
cultivo, quando as condições ambientais são adequadas ao desenvolvimento do fungo.
No Reino Unido, as perdas em plantações de alho chegam a 10% (ENTWISTLE, 1990);
enquanto no México (ANDREA et al., 1996) e no Brasil (PINTO et al., 2000) perdas de
até 100% já foram relatadas. A doença também é grave no Canadá e sua incidência pode
exceder 65% em áreas comerciais (EARNSHAW et al., 2000).

Figura 1. Lavoura de alho dizimada pela podridão-branca no Alto Paranaíba – Minas
Gerais na safra 2014.

Sclerotium cepivorum é um fungo de solo, produz micélio estéril e escleródios,
estruturas de sobrevivência, que podem permanecer ativas no solo por longos anos. Há
relatos da sobrevivência de escleródios de S. cepivorum no Reino Unido por até 20 anos
(COLEY-SMITH et al., 1990). Os escleródios possuem formato esférico, coloração
negra e uma casca composta por camadas de células pigmentadas e espessadas. Sua
coloração é devido à presença de melanina, que atua como defesa contra o
dessecamento (WILLETTS & BULLOCK, 1992). O patógeno pode atacar desde a fase

de emergência das plântulas, resultando na morte antes da colheita, até durante o
armazenamento, causando deterioração dos bulbos (ENTWISTLE, 1990).

Figura 2. Escleródios formados sobre a superfície de bulbilho de alho, na fase inicial de
cultivo da lavoura.

Figura 3. Micélio e escleródios de S. cepivorum sobre a superfície de bulbilho de alho
em fase inicial de cultivo.

Figura 4. Escleródios no interior de bulbilhos de alho em fase de armazenamento.

A temperatura do solo é um fator crítico que afeta a germinação dos escleródios,
o crescimento micelial e a infecção das raízes. A germinação dos escleródios pode
ocorrer em temperaturas entre 9 e 24 ºC, sendo a faixa ideal entre 13 e 18 °C. Após sete
dias consecutivos com esta faixa de temperatura, o fungo encontra condições de emitir
tubo germinativo, e iniciar o processo infectivo em lavouras de alho e cebola já
instaladas. Em países de clima quente, o cultivo do alho ocorre exatamente nos meses
mais frios do ano, em épocas conducivas ao desenvolvimento da doença.
Substâncias voláteis presentes no hospedeiro, como os ácidos propil e alilamino-cisteína, são metabolizados pela microbiota do solo e produzem uma gama de
tióis voláteis e sulfuretos (COLEY-SMITH 1960, COLEY-SMITH & KING 1969),
capazes de estimular a germinação dos escleródios em até 10 cm de distância (MAUDE,
2006). Quando isto ocorre, o escleródio germina, produzindo um tufo micelial que pode
crescer de 1 a 2 cm no solo para infectar as raízes das plantas. Durante as fases iniciais
da infecção, apenas as células penetradas por hifas de S. cepivorum morrem; no entanto,
as paredes celulares da planta no caminho das hifas são dissolvidas por enzimas
(MAUDE, 2006). Quando as plantas são danificadas mecanicamente ou por insetos,
estimulam a germinação de escleródios e aumentam a infecção do patógeno
(ENTWISTLE, 1990), uma vez que a maioria dos componentes sulfurados não está
presente nas células intactas e sim rompidas.
O foco inicial da doença no primeiro ano de cultivo pode ser pequeno; porém,
aumenta rapidamente na lavoura pelo movimento de máquinas e implementos e com o
uso de irrigação (ENTWISTLE, 1990). Existe alta correlação entre a densidade de

inóculo na ocasião do plantio, caracterizada pelo número de escleródios no solo, e a
incidência da podridão-branca em alho (CROWE et al., 1980).
O sintoma mais facilmente reconhecível da podridão-branca, bem como de
muitos outros agentes patogênicos que infectam o sistema radicular, é o amarelecimento
e ‘dieback’ das folhas, seguido de morte das folhas afetadas. Devido à morte das raízes,
as plantas infectadas são facilmente arrancadas do solo. O bulbo apresenta podridãomole nos tecidos e crescimento micelial esbranquiçado na base da planta, progredindo
para a produção de massas de pequenos escleródios pretos, dando aspecto enegrecido
aos bulbos (NUNES & KIMATI, 2004).
O uso de controle químico isoladamente não é suficiente para controlar a
doença, devido à sua incapacidade dos compostos químicos atuarem sobre a maior parte
dos escleródios no solo e pela dificuldade em proteger os locais de infecção nas raízes.
Além disso, as moléculas químicas podem ser rapidamente degradadas no solo
(COLEY-SMITH, 1990; ZEWIDE et al, 2007). A rotação de culturas não é possível
devido à longevidade dos escleródios no solo.
Diante da gravidade da doença e da necessidade de se estabelecer práticas
eficientes de manejo da doença no campo, desde novembro de 2013, a Associação
Nacional dos Produtores de Alho (ANAPA), a Universidade Federal de Viçosa –
Campus de Rio Paranaíba – UFV-CRP e os produtores de alho e cebola do Alto
Paranaíba trabalham em conjunto no projeto “Manejo integrado da podridão-branca do
alho, causada por Sclerotium cepivorum”. O objetivo do trabalho é avaliar a eficiência
de estratégias integradas de manejo de Sclerotium cepivorum na cultura do alho e
elucidar aspectos epidemiológicos do patógeno em condições de campo.

FASES DO PROJETO

1ª FASE: LEVANTAMENTO DE ÁREAS INFESTADAS

Levando em consideração a ocorrência do patógeno na região do Alto Paranaíba,
MG, o projeto foi dividido em diferentes fases. Na primeira etapa, foi feito o
levantamento de reboleiras ocasionadas pelo patógeno em áreas anteriormente
cultivadas com alho ou cebola.
Com uso de GPS, as bordas das reboleiras foram demarcadas e com auxílio de
um trado holandês foram retiradas 10 sub-amostras em três diferentes profundidades
(10, 20 e 30 cm). Para a determinação da densidade e viabilidade do inóculo no solo
foram associadas as técnicas utilizadas por Papavizas (1972), Crowe et al. (1980) e
Vimard et al. (1986).

Figura 5. Metodologia de avaliação de áreas infestadas e análise de viabilidade de
escleródios in vitro.

Densidades de inóculo de 0,001 a 0,1 escleródios por grama de solo podem
causar perdas de 10 a 100% nas culturas do alho e cebola (CROWE et al., 1980).
O objetivo desta primeira fase foi traçar o perfil da densidade de escleródios no
solo e avaliar a viabilidade destes quando incubados à 15°C em BOD.

2ª FASE: MANEJO INTEGRADO DE REBOLEIRAS INFESTADAS COM S.
cepivorum

Considerando a elevada capacidade do patógeno sobreviver no solo na ausência
do hospedeiro, é fundamental a redução da quantidade de escleródios viáveis na área
durante o período que antecede o cultivo do alho.
Para tanto, foi implantado, em campo naturalmente infestado, experimento para
avaliar o efeito do cultivo e da incorporação de restos vegetais de mostarda (Brassica
juncea) em área previamente tratada com metam sódio. Logo após a aplicação do
produto, o solo permaneceu coberto com plástico de seis a oito semanas. Após a retirada
da cobertura, foi realizado o plantio da mostarda (crespa e lisa), sendo esta cultivada por
aproximadamente 52 dias, ponto da maior produção de matéria seca, época ideal para a
incorporação da mostarda.

Figura 6. Instalação e condução de experimento de biofumigação em área experimental
localizada no Alto Paranaíba, MG.

A densidade de escleródios do patógeno em cada parcela foi avaliada por meio
de amostragem realizada antes e depois da implantação do experimento.
Durante as ações do projeto surgiu a necessidade de se estudar ‘in vitro’ o
potencial da indução de germinação de escleródios via extratos aquosos de alho, em
substituição ao DADS (DAVIS et al., 2007), levando em consideração a utilização dos
resíduos de alho presente dentro das fazendas da região. Surgiu também a necessidade
de identificar o padrão de crescimento do fungo em temperaturas superiores aos 25 °C,
não abordados pela literatura.

Para o estudo implantou-se experimento em laboratório, avaliando o efeito de
três extratos, extrato etanólico (20% massa: volume), extrato aquoso de alho triturado
(20% massa: volume) e extrato aquoso a partir do resíduo da produção de tempero à
base de alho, mais o controle com água destilada. Os extratos foram adicionados ao
meio de cultura ágar-água seguindo recomendação de Villalta (2012). O experimento
foi realizado em duplicata, e o fungo foi cultivado em duas faixas de temperatura (15°C
e 25°C). Os resultados serão apresentados no relatório final deste projeto.
Preliminarmente, os extratos induziram a germinação dos escleródios. Com base nos
resultados dos experimentos ‘in vitro’, os extratos serão aplicados também em
experimentos em condições de campo.

Figura 7. Indução da germinação de escleródios, in vitro, na presença de diferentes
tipos de extratos à base de alho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, o projeto está entrando na terceira e quarta fases, em que serão
avaliadas a incorporação de diferentes doses de Trichoderma spp. e sua eficiência a
campo no controle do patógeno, aliado ao controle químico. Após a fumigação ou
biofumigação do solo, parte dos escleródios de S. cepivorum perderá a viabilidade ou
ficará ‘enfraquecida’ em função da ação do calor e dos gases tóxicos (KATAN, 1981;
McLEAN et al., 2001). No entanto, a população de microrganismos antagonistas do
patógeno também será reduzida, podendo resultar em ‘vácuo biológico’. Com isso, a

sobrevivência de S. sclerotium pode ser favorecida, pela ausência de inimigos naturais.
Por isso, é importante garantir a recolonização do solo com microrganismos com
potencial de controle biológico do patógeno.
Além disto, repetiremos as ações das fases 1 e 2, para validação dos resultados
encontrados nos experimentos iniciais. Paralelamente aos experimentos descritos acima,
serão conduzidos ensaios visando determinar o efeito de diferentes densidades de
inóculo do fungo e da temperatura do solo na curva de progresso da doença e nos danos
na produtividade.
Ao final do projeto, os resultados serão transformados em material técnico para a
comunidade acadêmica e para todos os produtores de alho e cebola do país, servindo
como subsídio para a adoção de práticas eficientes de manejo da doença no campo.
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