
Camp~~ iosNegoc Revista

o • R$ 8,90 •• Janeiro 201



A Revista Campo & Neg6cios HF tem muito a agra-
'., • decer P'" e"e ""0 de 2009, Cont"do. lemb",",,,,

• primeiro de voce, parceiro fiel de todas as edi~
~6es, que manteve conosco uma liga~ao de har-
monia e amizade.

Queremos que em 20 I0 os velhos desafios sejam SUj

perados, e que os novos tragam aprendizado e cresci men-
to. Que as boas lembran~as de 2009 permane~am, mas que
tambem aconte~r.n surpresas agradaveis.

No solo da vida, vamos lan~ar a semente que queremos
ver germinada no pr6ximo ano. Dela esperamos paz, frater-
nidade e amor ao pr6ximo.

Que voce, leitor, realize tudo aquilo que te faz feliz. De-
sejamos, enfim. que seu Natal seja repleto de luz e que 0

novo ano te traga sabedoria para plantar e colher os me •.
Ihores frutos.

Sinta-se abra~ado pela equipe da Revista Campo & Ne-
g6cios e fique sempre com Deus!

Miriam Lins Caetano
Jornalista da Revista Campo & Neg6cios HF
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jlNFLUENCIA DO ~OTOPERiODO ETEMPERATURA
·i NA BULBIFICA~AODE CULTIVARES DE CEBOLA

Daniela Lopes Leite
Engenheira agr6noma, Ph.D., pesquisadora

da Embrapa C1ima Temperado
daniela@cpact.embrapa.br
Valter Rodrigues Oliveira
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vafter@cnph,embrapa.br
Carlos Antonio Fernandes Santos

Engenheiro agr6nomo, Ph.D" pesquisador
da Embrapa Semi-Arido

casa n tos@cpatsa.embrapa.br
Nivaldo Duarte Costa

Engenheiro agr6nomo, M.Sc., pesquisador
da Embrapa Semi-Aridoi, ndcosta@cpatsa.embrapa.br

I!Acebo,a e,uma das hortali~as mais

I. importantes e de mais ampla
, difusao no mundo. E extrema-
I mente versatil em term os alimentares
f e culinarios, sendo utilizada para con-
I sumo in natura na forma de saladas e
t como condimentar. E a segunda horta-

"

li~aem importancia economica no mun-
do, apos 0 tomate.

I Safra

Na safra de 2008, a produ~ao de ce-
I bola no Brasil alcan~ou I,29 milh6es de
! toneladas. A area plantada foi de 63,6
I mil hectares, com produ:ividade ~edi~
! de 20,4 t/ha". A produ~ao no Pais esta
I concentrada nos tres Estados da regiao
I Sui (Parana, Santa Catarina e Rio Gran-
1 de do Sui), em Sao Paulo e Minas Gerais
I (regiao Sudeste), na Bahiae em Pernam-

buco (regiao Nordeste), e no estado de
Goias, na regiao Centro-Oeste.

As diferen~as regionais em cultiva-

i
beio

..~

~£alUIk~~.

res, area plantada, produtividade e uso
de tecnologias de produ~ao sac bastan-
te acentuadas e devem-se, entre outros
fatores, as varia~6es nas condi~6es de
c1imadas regi6es produtoras.

A cebolaapresenta cicio anual para
a produ~ao de bulbos a partir das se-
mentes e bianual para a produ~ao de
sementes a partir dos bulbos. A bianu-
alidade para a produc;ao de sementes
deve-se ao tlorescimento ser depen-
dente do acumulo de horas de frio. No
Brasil, a exigencia em frio e atendida

natural mente em regi6es com inver-
nos mais rigorosos, como nos estados
de Santa Catarina e Rio Grande do Sui,
ou por meio da vernalizac;ao artificial
dos bulbos em camaras frias em regi-
6es on de nao ha acumulo suficiente de
horas de frio.

o crescimento da cebola, que com-
preende a emergencia de plantulas ate
o desenvolvimento completo de folhas,

mailto:daniela@cpact.embrapa.br
mailto:vafter@cnph,embrapa.br
mailto:tos@cpatsa.embrapa.br
mailto:ndcosta@cpatsa.embrapa.br


e controlado principal mente pela tem-
peratura. A bulbificac;ao, por sua vez,e
controlada pelo comprimento do dia e
sua interac;ao corn atemperatura, inten-
sidade e qualidade da radiac;ao.

A velocidade degermina~o da ce-
bola aumenta quasequeHnearmen-
te com a temperaturadentro da faixa
de 5-25°e. Considerando-se a veloci-
dade e a porcentagem de germinac;ao
e a emerg€mcia em solos umidos, a fai-
xa 6tima de temperatura para a cebo~
la e de 20-25°e.

Temperaturas baixas lirnitama ger-
minac;ao' dassementes, sendo 2°<:a.
temperatura minima para que semen-
tes de cebolagerminem;A necessidade
termica para que as cebolasatinjam 0

estadio de 50% de pl~ntulasvisi'/eis em
solo umido ede no minimo ••140 graus-
dia acima da temperatura basal mini-
ma de 1,4°e.

A faixa 6tima de temperatura para 0,

crescimento foHare de20-25°c, sendq
6°C a temperatura basal abaixoda qual
o crescimento foliar cessa. Nafiixa de .
6-20°C, a taxa de crescimentofoliar au-
menta Iinearmente.

Ainda que a durac;ao do dia seja 0

fator principal para ainduc;ao, a Jo rm a- •
c;ao e a maturac;aodo bulbo, seus ~fei-
tos sao modificados pela temperatura.°tempo necessario para iniciodabul-
bificac;aoe 0 tempo.necessarioparao'
completo crescimentodo bulbo dimi-
nuem quando.a temperatura aumenta,
mas nao ocorrebulbificac;aoseocoll1-
primento do dia for insuficiente, mes-

As diferen~as regionais em cultivarese uso
de tecnologias de produ~ao saobastante
acentuadas

No Brasil, a exigencia em frio e
atendida natural mente em regioes

com invernos mais rigorosos

mosob temperaturas altas .
. Temperaturasdiurnas altassao mais

eficientes em promover abulbificac;ao
do que temperaturasnoturnas *as.
Temperaturas acima de 35°C durante
afaSe inicial de crescimento das plan-
tas podem promover abulbificac;ao pre-
coce,.sendo um dosinconvenientesdo
plantiono verao no Brasil.
. •A bulbificac;ao, que atinge umrnaxi-

rnoern torno de 38°C, cessa quando a
•temperaturacai abaixode 10°e.Tem-
peraturas baixas podem alongar 0 foto-
perfodo crftico e prejudicar a formac;ao
dosbulbos ..Oengrossamento dopseu-
docaule e favorecidoquand() as plantas
saoexpostas a brevesperfodo$ de.frio
extremo «6°C).

Atemperaturae ofator meteorol6-
gicornais importantena passagem das
plal1tas de cebola dacondic;ao vegeta~
tivapara a reprodutiva. Plantas de cJ-
bola possuem umaJasejuve~ilpara flo~
rescimento bem definidaq~etermina
quandoelas atingemdeterminada ida-
de fisiol6gica - indicada por certa mas~
sa.de parte aerea ou nurnerode folhas.

Para f1orescerem,plantasde cebo.-
la precisam estar fisiologicarnente aptas
e serem expostasa perfodosprolonga-
dos defrio parainduzir a iniciac;aofloral.
Del modogeral,aocorr~ncia de tem-
peraturas entre cinco e 13°C, por pelo
menos 30dias,pro,/oca

m
f1orescimen-

to ("bolting"), sendoque cultivarestro-
picais sao normalmentemElnosexigen-
tes em frio que as de clima temperado.

A ocorrencia de f1orescimento, embora
essencial em culturasdestinadas a pro-
duc;ao de sementes, e indesejavel em
culturas para produc;ao de bulbos.

Plantas de maior porte requerem
menor tempo de exposic;ao a baixas
temperaturas para a iniciac;ao floral e
f1orescimento pleno. Isto pode estar as-
sociado ao maior indice de area foHar
(lAF), sugerinpoque 0 fator luz pode
ser parcial mente responsavel, possivel-
mente envolvendo mudanc;as na quali-
dade da luz sob alto IAF.

Logo,praticas culturais que favo-
rec;am maior crescimento de plantas,
tais como plantioprecoce e adubac;ao
ernexcesso no inicio do cicio, devem
ser evitadas quando existe a possibi-
Hdide detemperaturas muito baixas,
pois favorece 0 f1orescimento, 0 que
e indesejado quando sedeseja produ-
zir bulbos.



~ulbifica~aoda cebola e epoca
de cultivo

o fotoperfodo e sua interac;ao com
temperatura sac os fatores c1imaticos
~e controlam a formac;ao de bulbos
1 cebola. A cebola e fisiologicamente

uma plantade diaslongos para bulbifi-
cac;ao que,de modo geral,nao bulbifi-
ca em diascomdurac;ao inferior a 10
horas de lui:.

Sob fotoperfodos muito curtos, as
plantas produzem fo/has continuamen-
te e nao bulbificam, mesmo ap6s perfo-
dos longos de crescimento. Satisfeitas as
exigencias em fotoperfodo,tem infcioa
mobilizac;aode reservas para a base das
folhas e,consequente, formac;ao do bul-
bo, independentemente do tamanho da
planta. Assim,· existemcultivares espe-
dficas e adaptadas para cultivo nas di-
ferentes faixas de latitude.

Ainda que adurac;ao do dia seja 0

fator principal para a induc;ao, a forma-
c;aoe amaturac;ao do bulbo. seus efei-
tossaomodificados por outrosfat6res,
especial mente pela temperatura. A bul-
bificac;aoapenas seinicia quando a com-
binac;aodos fatoresdeterminantes da
bulbificac;ao (fotoperfodo e tempera-
tura) de cadacultivare atingida e. de
modo geral,a taxa de bulbificac;aoe di-
retamente proporcional ao fotoperfo-
do e a temperatura.

Assim como para as demais hortali-
c;as cultivadas em condic;6es de campo
no Brasil, 0 perfodo de marc;o a novem-
bro concentra a maior parte da produ-
c;ao de cebola, nas principais regi6es
produtoras. Nesse perfodo, as tempe-
raturas saC>menores, principal mente as
noturnas, e a ausencia de perfodos lon-
gos de chuva facilita 0 manejo da cultu-
ra, principal mente 0 controle de doen"
c;as,e propicia a produc;ao de bulbos de
melhor qualidade. A regiao Nordeste
(Bahia e Pernambuco, principalmente)
e excec;ao. pois p/anta-se cebola 0 ana
todo sob irrigac;ao, embora, como nas
demais regi6es, considere-se 0 perfodo
de setembro a marc;o como 0 mais ad-
verso, em termos c1imaticos, a cebola.

o plantio na epoca certa, determi-
nada principal mente em func;ao das exi-
gencias inerentes de cada cultivar em
relac;aoao fotoperfodo e temperatura,
proporciona uma melhoria na qualidade
e produtiv1dade dos bulbos. •

Central Vale Agro
,fJ1.I ~ Comercializa sementes e insumos de ultima gera~ao e oferece suporte tecnico, com

profissionais especializados, que orientam produtores e apoiam empresas parceiras
no desenvolvimento de novos produtos.

Central Vale Mudas
Produz e comercializa mudas de hortali~as diversas, comcontrole de qualidade

assegurado.
Unidade 1: Ibiuna " Foco: Brassicas e Folhosas (repolho, alface, entre outras).

Unidade 2: Taquarivaf - Foco: Solanaceas (tomate, pimentao, entre outras).

Central Vale Alimentos
Comercializa alimentos frescos e com garantia de origem, assegurando
assim produtos saudaveis e de qualidade.Comercializa tambem

alimentos miniprocessados, 100% higienizados que, a/em de
econ6micos, SaDambientalmente corretos, pois eliminam 0 desperdfcio

deagua e de produto.

(12) 3939-1041 www.centralvaleagro.com.br
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