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A produyao de cebo1a e condicionada por fatores arnbientais, principa1mente fotoperiodo
e temperatura. No semi-arido, a temperatura e 0 fator que mais interfere na adaptayao das
cultivares. 0 lanyamento, nos u1timos anos, de varias cultivares de cebola adaptadas a
temperaturas mais e1evadas, demonstra a expressiva expansao dos programas de melhoramento
genetico dessa especie no Pais. Esses programas, em geral, estao sendo executados de forma
regionalizada, uma vez que as principais areas de produyao estao 10calizadas em regi5es
geograficas bem diferenciadas.

A produyao brasileira de cebo1a destina-se, em sua totalidade, ao suprimento do mercado
interno, ocorrendo groandesdiferenyas entre a quantidade ofertada e a demanda nas diferentes
epocas do ano. 0 periodo de entressafra ocorre de maryo a julho, quando atinge 0 preyo
maximo.

No Piaui, a cebo1a e cultivada na microrregiao de Picos por pequenos produtores, com
produtividade em tome de 4.140 kg/ha (Anuario Estatistico do Brasil, 1996), indice muito
baixo quando comparado com a produtividade media nacional que e 10.800 kg/ha. Ademais,
a connibuiyao percentual do Estado no volume total de cebo1a comercia1izada na CEASA-PI
e inferior a 10/0, sendo 0 restante importado de outras regi5es do Nordeste bem como do
Sudeste.

Resultados de pesquisas oriundos da introduyao e avaliayao de cultivares e hibridos de
cebola na microrregiao de Picos-PI, aliada a disponibilidade de solos ferteis e agua para
irrigayao, tomam essa regiao privilegiada, oferecendo ao Piaui possibi1idade futura de
autosuficiencia na produyao dessa olericola.
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Visando validar esses resultados, foram instaladas tres areas de 34 mZ, 180 mZ e 102 mZ

com as cultivares Regia, Franciscana IPA-I0 e Vale Ouro IPA-ll, respectivamente, na
propriedade Tamboril, no municipio de Sussuapara, PI, onde 0 clima, segundo a classificayao
de Koeppen, e do tipo Bsh, quente e semi-arido, com estayao chuvosa no verao (IPAMN,
1978). A precipitayao media anual e de 812,4 mm e concentra-se nos meses de dezembro a
abril com distribuiyao irregular e periodo seco de maio a novembro. A temperatura media
anual e 27,5 DC, sendo 0 periodo mais frio de abril a julho com media de 26,0 °C
(Departamento Nacional de Meteorologia, 1992).° plantio na sementeira foi realizado com densidade de 8 a 109 de sementes/mz em
sulcos espayados de 10 em e com profundidade aproximada de 0,5 em. A adubayao constou
de 20 kg/ha de N, 80 kg/ha de PzOs' 30 kg/ha de ~O, 1,1 kg/ha de B e 3 kg/ha de Zn.
Utilizaram-se como fonte de nitrogenio, fosforo, potassio, boro e zinco, respectivamente, 0

sulfato de amonio, 0 superfosfato simples, 0 cloreto de potassio, 0 borax e 0 sulfato de zinco.
Realizou-se urna pulverizayao com a mistura Ridomil + Benlate + Carvin, para prevenir 0

ataque de fungos e em seguida os canteiros foram cobertos com palha (cobertura morta) a
qual foi retirada quando as pHintulas comeyaram a emergir. A irrigayao foi feita diariamente
por aspersao convencional. ° transplantio para 0 local defmitivo foi realizado 45 dias apos 0

plantio na sementeira, utilizando-se 0 espayamento de 0,15 x 0,10 m. As adubayoes organic a
e quimica de fundayao foram feitas com base na analise de fertilidade do solo e exigencia da
cultura. Na adubayao organica foram utilizadas 25 t/ha de esterco de curral curti do e na
quimica 120 kg/ha de PzOs' 60 kg/ha de N e 60 kg/ha de ~ 0. °fosforo foi aplicado de urna
so vez juntamente com urn teryo do nitrogenio e metade do potassio. ° nitrogenio e 0

potassio restantes foram aplicados em cobertura nas duas parcelas iguais, aos 30 e 60 dias
apos 0 transplantio. Os adubos foram incorporados ao solo com encanteiradora rotativa a
urna profundidade de, aproximadamente, 0,25 m. A irrigayao utilizada foi por microspersao
com emissores espayados de 7 x 7 m, simulando urna precipitayao media de 2 mm/h e raio de
alcance de, aproximadamente, 6,5 m. ° controle das ervas daninhas foi feito atraves de

. .
capmas manualS.

A colheita das cultivares Vale Ouro IPA-ll, Regia e Franciscana IPA-I0 foi feita aos
118, 124 e 135 dias apos 0 plantio com produyao de 33,3 t/ha, 27,4 t/ha e 30,4 t/ha,
respectivamente. Verificaram-se caracteristicas comerciais relevantes nessas cultivares como
formato do bulbo e capas de proteyao do bulbo, que confere maior poder de conservayao pos
colheita e otimo aspecto extemo.

A produtividade media das tres cultivares (30,37 t/ha) foi superior a produtividade
media do Estado em (733,57%). Esse percentual e menor quando comparado com a regiao
Nordeste (206,46 %) e Brasil (281,20 %).
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