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RESUMO

Avaliou-se o efeito de cinco doses de
N (0; 80; 160; 240 e 320 kg ha

-1
) sobre a

produção de cebola hibrida Superex. O
experimento foi conduzido a campo no
delineamento de blocos casualizados com
quatro repetições, no período de maio a
outubro/2007. O N foi aplicado em cobertura
em três épocas aos 65, 79 e 107 dias após a
semeadura (DAS), na forma de uréia. Os
bulbos foram classificados de acordo com o
maior diâmetro transversal em cinco classes
comerciais (1 = menor que 35 mm; 2 = 35 a
50 mm; 3 = 50 a 70 mm; 4 = 70 a 90 mm e 5 =
maior que 90 mm). Avaliou-se a massa da
matéria seca de folhas bulbos e planta. A
massa da matéria seca do bulbo representou
82,69 % da massa seca da planta. Na dose
de máxima produção de bulbos
comercializáveis, as produções máximas de
massa da matéria seca de planta, de bulbo e
de folhas foram iguais a 43,08; 35,63 e 7,25
g planta

-1
, respectivamente. A adubação

nitrogenada em cobertura influenciou a
produção de bulbos comercializáveis da
cebola, sendo que a classe 4 representou a
maior proporção da produção de bulbos
comercializáveis e a produção máxima foi de
62.087 kg ha

-1
, estimada com a aplicação de

213 kg de N ha
-1

. Na dose de máxima
produção de bulbos comercializáveis, as
produções máximas de massa da matéria

seca de planta, de bulbo e de folhas foram
iguais a 43,08; 35,63 e 7,25 g planta

-1
,

respectivamente.

PALAVRAS-CHAVE: Allium cepa L., uréia,
nutrição de plantas, matéria seca.

ABSTRACT

Fertilization with nitrogen in sidedressing
on the yield of onion in sandy soil

The effect of five rates of N (0; 80; 160;
240 and 320 kg ha

-1
) was evaluated on the yield

of hybrid onion Superex. The experiment was
conducted under field conditions, in a
completely randomized design with four
replicates, from May to October, 2007. The
rates of N were applied as urea in three
sidedressings to the 65, 79 and 107 days after
the sowing date (DAS). The bulbs were
classified in agreement with the largest traverse
diameter in five commercial classes (1 =
smaller than 35 mm; 2 = 35 to 50 mm; 3 = 50 to
70 mm; 4 = 70 to 90 mm and 5 = larger than 90
mm). The mass of the dry matter of leaves, bulbs
and plant were evaluated. The mass of the dry
matter of bulb represented 82.69% of the mass
dries of plant. The fertilization with nitrogen in
sidedressings influenced the marketable bulbs
yield of the onion, and the class 4 represented
the largest proportion of the marketable bulbs
and the maximum marketable bulbs yield was
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INTRODUÇÃO

O nitrogênio contribui marcadamente para a melhoria da produção de cebola, sendo
absorvido em grandes quantidades e superado somente pelo potássio. Dentre as práticas
culturais para a melhoria do manejo da adubação nitrogenada da cebola, inclui-se o
parcelamento das doses aplicadas, que pode diminuir as perdas por lixiviação, principalmente
em solos de textura arenosa, e também reduzir custos de produção e promover aumentos na
produtividade.

A melhoria do manejo da adubação nitrogenada se faz necessário, uma vez que a
eficiência de absorção de N varia de 15 a 30% (Wiedenfeld & Braverman, 1991), de modo
que quantidades substanciais permanecem no solo após o cultivo, representando risco de
poluição de águas subterrâneas (Greenwood, 1990). A fertilização com N aumenta a produção
de cebola, sendo a produção máxima de bulbos comercializáveis variável com a cultivar/hibrido,
época de cultivo e tipo de solo. Vidigal (2000) obteve 33,12 t ha

-1
 para cv. Alfa Tropical no

verão com 265 kg de N, em solo arenoso; May et al. (2007) obtiveram 72,02 e 78,91 t ha
-1
 para

os híbridos Optima e Superex, com 125 e 120 kg de N, respectivamente, em solo argiloso;
Resende & Costa (2008) obtiveram, para cv. Texas Grano, 66,50 e 41,40 t ha

-1
 com 180 kg de

N, em cultivo de março e agosto, respectivamente, em solo argiloso; Vidigal et al. 2008
obtiveram 54,52 t ha

-1
 para o híbrido Superex, com 244 kg de N em solos argiloso. Deste

modo, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de doses de nitrogênio aplicadas
em cobertura na produção de cebola em solo arenoso.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na Fazenda Experimental de Mocambinho, pertencente à
EPAMIG, localizada no Município de Jaíba, Norte de Minas Gerais, no período de maio a outubro/
2007 com cebola hibrida Superex. O solo, Neossolo Quartzarênico, apresentou na camada de
0 a 40 cm de profundidade, as seguintes características: pH (água) 5,8; Ca, Mg, Al, e H+Al
respectivamente 2,10; 0,25; 0,00 e 0,90; em cmolc dm

-
³; P e K, 70,65 e 44,00 mg dm

-
³ e

matéria orgânica de 5,90 g kg
-1
. Os tratamentos, no delineamento de blocos casualizados com

quatro repetições, consistiram de cinco doses de N (0; 80; 160; 240 e 320 kg ha
-1
), aplicadas

em três épocas aos 65, 79 e 107 dias após a semeadura (DAS), na forma de uréia.

 A semeadura foi realizada em 21/05/2007 e o transplantio 51 dias após, no
espaçamento de 0,07 m x 0,25 m. A adubação de plantio foi realizada cinco dias antes do
transplantio das mudas, em todo o canteiro, com 1.500 kg ha

-1
 de superfosfato simples, 100 kg

ha
-1
 de cloreto de potássio, 70 kg ha

-1
 de sulfato de magnésio, 20 kg.ha

-1
 de bórax e 20 kg ha

-

1
 de sulfato de zinco. Aplicou-se também 200 kg ha

-1
 de cloreto de potássio, em duas parcelas,

juntamente com a 1ª e 2ª aplicações do adubo nitrogenado em cobertura.

of 62,087 kg ha
-1
, estimated with 213 kg of

N ha
-1
. In the dose of maxim marketable

bulbs yield, the maximum productions of
mass of the dry matter of plant, bulb and

leaves were 43.08; 35.63 and 7.25 g plant
-1
,

respectively.

KEY WORDS: Allium cepa L., urea, plant
nutrition, dry matter.
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A irrigação foi por microaspersão e a colheita foi realizada aos 147 DAS, quando mais
de 60% das plantas encontravam-se estaladas, permanecendo cinco dias no campo. Após a
cura, procedeu-se a classificação dos bulbos sem defeitos em cinco classes comerciais, de
acordo com o maior diâmetro transversal, onde 1 = diâmetro transversal menor que 35 mm; 2
= 35 a 50 mm; 3 = 50 a 70 mm; 4 = 70 a 90 mm e 5 = diâmetro transversal maior que 90 mm
(BRASIL, 1995). Foi considerada produção comercial, o somatório dos pesos dos bulbos das
classes 2, 3, 4 e 5. A produção não comercial correspondeu ao somatório dos pesos dos
bulbos da classe 1 (diâmetro < 35 mm) e dos bulbos desqualificados, devido à ocorrência de
podridões, má-formação, rachaduras e danos causados pelo ataque de pragas. Na colheita,
amostras de cinco plantas foram coletadas e as plantas foram separadas em folhas, bulbos e
raízes. Essas foram acondicionadas em sacos de papel e posteriormente colocadas em estufa
de circulação forçada de ar a 70 ºC até massa constante quando foi determinada a massa da
matéria seca. Foi calculado o incremento relativo na produtividade advindo da adubação
nitrogenada (IRPAN). Para tal, utilizou-se a diferença entre a produção máxima de bulbos
comercializáveis (PM), em kg ha

-1 
e a produção de bulbos comercializáveis com a dose zero

(PBC zero), dividida pela dose de N necessária para obter a PM, por meio da fórmula: IRPAN
= (PM – PBC zero) / (Dose para PM).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção máxima de bulbos comercializáveis foi de 62.087 kg ha
-1
 e estimada com a

aplicação de 213 kg de N ha
-1
 (Figura 1A), ou seja, foi produzido 422,36 kg ha

-1
 dia

-1
 com o

ciclo da cultura igual a 147 dias. Dose de nitrogênio, 265 kg de N ha
-1
 proporcionou a máxima

produção de bulbos comercializáveis (33.120 kg ha
-1
 ) em mesmo solo arenoso, em cultivo de

verão (Vidigal, 2000). Para o mesmo híbrido, May et al. (2007) observaram maior produtividade
(78.910 kg ha

-1
) com aplicação de 120 kg de N ha

-1
 em solo argiloso, o contrário foi observado

por Vidigal et al. (2008), ou seja, menor produtividade (54.524 kg ha
-1
) com aplicação de uma

quantidade maior de N (244 kg de N), também em solo argiloso. Com a aplicação de 126 kg
de N ha

-1
 estimou-se a produção de 55.947 kg ha

-1
 equivalente a 90% da produção máxima

(PM) de bulbos comercializáveis. Esta é praticamente a dose de N recomendada para Minas
Gerais que é de 120 kg de N ha

-1
 (Ribeiro et al., 1999). Nas condições deste trabalho, se

utilizada a dose de 120 kg de N ha
-1
, pode estimar uma produção igual a 54.909 kg ha

-1
,

equivalente a 88,44 % da PM. Essas produções superam a produtividade de bulbos
comercializáveis em Minas Gerais (30 t ha

-1
).

A produção de bulbos comercializáveis apresentou bulbos das classes 2, 3, 4 e 5. Dentre
essas, as classes 3 e 4 alcançam maiores preços de mercado. A classe 4 representou a maior
proporção da produção de bulbos comercializáveis e teve a máxima produção igual a 49.106
kg ha

-1
, estimada com a aplicação de 215 kg ha

-1
 de N. Já a produção de bulbos classe 3

apresentou resposta contrária, havendo a redução da produção com o aumento das doses de
N, sendo a produção mínima estimada igual a 3.643 kg ha

-1
, estimada com a aplicação de 244

kg ha
-1
 de N (Figura 1B e 1C). A classe 2 apresentou resposta linear plateau, quando a produção

reduziu com o aumento das doses, sendo constante, igual 85,78 kg ha
-1
, a partir da aplicação

de 82 kg ha
-1
 de N (Figura 1D). O incremento relativo na produtividade advindo da adubação

nitrogenada (IRPAN) foi igual a 176,35 kg de bulbo kg
-1
 de N, na produção comercial,

demonstrando eficiência do híbrido Superex muito superior daquela observada por Vidigal
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(2000) que obteve IRPAN entre 68,19 e 81,34 kg de bulbo kg
-1
 de N, em mesmo solo arenoso,

com a cv. Alfa Tropical, em condições de verão. A produção de massa da matéria seca de
folhas, bulbos e da planta inteira foram influenciadas pelo aumento das doses de N aplicadas.
As produções máximas de massa da matéria seca de planta, de bulbo e de folhas foram
iguais a 43,10; 35,64 e 7,25 g planta

-1
, respectivamente, e estimadas com a aplicação de 218

kg de N (Figura 2). A massa da matéria seca do bulbo representou 82,69 % da massa seca da
planta. Na dose de máxima produção de bulbos comercializáveis, as produções máximas de
massa da matéria seca de planta, de bulbo e de folhas foram iguais a 43,08; 35,63 e 7,25 g
planta

-1
, respectivamente. A adubação nitrogenada em cobertura influenciou a produção de

bulbos comercializáveis da cebola, sendo que a classe 4 representou a maior proporção da
produção de bulbos comercializáveis e a produção máxima foi de 62.087 kg ha

-1
, estimada

com a aplicação de 213 kg de N ha
-1
.
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Figura 1. Produção de bulbos de cebola comercial (A); classe 4 (B); classe 3 (C) e classe 2 (D) em
função da aplicação de doses de nitrogênio (marketable bulbs yield (A); bulbs class 4 (B); bulbs class 3
(C) and bulbs class 2 (D) in function of rates of nitrogen). Jaíba-MG, EPAMIG, 2007.
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Figura 2. Produção de massa da matéria seca de planta (A), bulbos (B) e folhas (C) de cebola no final do
ciclo em função da aplicação de doses de nitrogênio (production mass of the dry matter of plant (A), bulbs
(B) and leaves (C) in function of rates of nitrogen). Jaíba-MG, EPAMIG, 2007.


