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Cebola amarela pungente, de excelente padrão comercial



'BRS RIVA' é uma cultivar de cebola (Allium cepa L.)
amarela do grupo 'Baia' desenvolvida pela
Embrapa.

Vantagens

'BRS RIVA' apresenta elevado potencial produtivo de
bulbos pungentes com excelente padrão comercial.
,ossui tolerancia alta a mancha purourc, uma das
principais doençasda cultura.

Apresenta boa conservaçao pós-colheita com epoca
e brotac,ao taraia em co-idicóes de ternpercturo
-nbren+e

Características

'BRS RIVA' apresenta vigor médio,
folhagem semi-ereta, com
cerosidade forte e pseudocaule com
diâmetro de cercade 1,7 cm.

Os bulbos têm massa média de 115
g e são de formato globular. A polpa
é de coloração branca. Os catáfilos
externos são bem aderidos, de
espessura média e cor marrom
média. O teor de matéria seca é de
cerca de 11% e a pungência é alta
(cerca de 8 umol de ácido pirúvico
por grama de massa fresca de
bulbo).

O ciclo de maturação é de cerca de
165 dias quando se utiliza o método
de transplante de mudas e de 140
dias no de semeadura direta nas
regiões Centro-Oeste e Sudestecom
semeadura em março-abril. Nestas
condições, 'BRS RIVA' produz, em
média, 10 t de bulbos comerciais a
cada 100.000 plantas até a
densidade de 600.000 plcntos.ho',
limite recomendado para a cultivar, o
que confere um potencial produtivo
de até 60 t.hc':

Recomendações técnicas

'BRS RIVA' é indicada para cultivo nas regiões
Centro-Oeste e Sudeste, na faixa de latitudes
entre 13 e23°.

A época de plantio mais indicada é março a
maio. Em locais ou períodos do ano de clima
ameno, 'BRS RIVA' deverá ser semeada a
partir de meados de abril, evitando-se, assim,
coincidência da bulbificação com o período
mais frio, o que pode ocasionar algum
florescimento.

A densidade de plantio recomendada é de até
600.000 plontos.hc'.
Recomendações técnicas adicionais para o
cultivo da cebola poderão ser obtidas na
publicação "Cultivo da cebola" no endereço
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/sistem
as_producao/sistemas_producao.htm.

Sementes
A Embrapa Transferência de Tecnologia
emitirá edital público específico para a
assinatura de contratos de parceria com
empresas interessadas na produção e
comercialização de sementesda cultivar.


