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RESUMO 
Há uma escassez de informação na literatura sobre o preparo de mudas da cebolinha. 
Assim, esse trabalho objetivou verificar a influencia do tamanho dos perfilhos, usados 
como mudas na propagação de cebolinha (Allium fistulosum L), bem como a 
necessidade de realização da poda nas raízes, sobre o desenvolvimento e produção dessa 
cultura. O trabalho foi realizado na Fazenda Rancho Visoleta, localizado no município 
de Itapemirim-ES. O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, 
com quatro repetições e seis tratamentos, constituídos pelo fatorial 2x3: podas das raízes 
(com e sem podas); e tamanho das mudas (2, 5 e 10 cm). Foi avaliado o 
desenvolvimento vegetativo aos 7, 14, 21, 35, 49 dias após o plantio (DAP), com 
medições do número de perfilho por planta, diâmetro médio dos perfilho, comprimento 
médio das folhas das plantas. E a produção final, através: do número de maços/m-2 
(maços composto com média de 12 folhas) e produção de massa fresca total de 
folhas/m-2. A realização da poda das raízes no momento do preparo das mudas não 
influenciou o rendimento da cultura, por tanto é dispensável. O uso de mudas com 
tamanhos 5 a 10 cm apresentam o melhor rendimento em número de maços/m2, e que as 
mudas com 10 cm de tamanho proporcionou maiores valores de massa fresca/m2, 
significando que nas regiões em que a cebolinha for comercializada por massa fresca 
(kg), o uso desse tamanho de mudas pode representar maior renda para o produtor. 
Palavras-chave: Allium fistulosum, propagação, retorno econômico. 
 
ABSTRACT 
Bunching onion yield from different seedlings preparations 

There is a dearth of literature on the preparation of bunching onion seedlings. A study 
aimed to determine the influence of the size of tillers, used as seedlings propagation of 
bunching onion (Allium fistulosum L), as well as the need to perform pruning the roots, 
on the development and production of this crop. The study was conducted at Rancho 
Visoleta Farm, located in the Itapemirim country in the Espírito Santo State. The 
experimental design was a randomized complete block with four replications and six 
treatments, consisting of the 2x3 factorial: pruning of the roots (with and without 
pruning), and size of seedlings (2, 5 and 10 cm). Vegetative growth was evaluated at 7, 
14, 21, 35, 49 days after planting (DAP), with measurements of the number of tillers per 
plant, average diameter of the tiller, average length of leaves. And the final production, 
through: the pack number to m-2 (pack compound average of 12 leaves) and total leaves 
fresh mass to m-2. The performance of root pruning at the time of preparation of the 
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seedlings did not affect crop yield bunching onion, so it is not necessary. The use of 
seedlings with 5-10 cm sizes, have the best yield in the pack number to m-2, and the 
seedlings with 10 cm in size led to the highest total leaves fresh mass to m-2 meaning 
that in regions where the bunching onions are marketed by fresh weight (kg), the use of 
seedlings of this size can represent higher incomes for producers. 

Keywords: Allium fistulosum, propagation, gross income 

 

INTRODUÇÃO 

A cebolinha comum (Allium fistulosum L.), originária da Sibéria, é um condimento 

muito apreciado pela população brasileira e consumido em quase todos os lares do país 

(Filgueira, 2008). A cultura tem uma importância para a agricultura urbana e periurbana 

(cinturões verdes) das cidades brasileiras. Apenas na CEASA (Centrais de 

Abastecimento) do Espírito Santo, no ano de 2011, foi registrada a comercialização de 

300 toneladas de cebolinha (CEASA/ES, 2012).  

A planta da cebolinha é considerada perene, apresentando folhas cilíndricas e fistulosas, 

com 0,30 a 0,50 m de altura, com coloração verde-escura tendendo para o glauco. A A. 

fistulosum produz pequeno bulbo cônico, envolvido por uma película rósea, com 

perfilhamento e apresenta formação de touceira (Makishima, 1993).  

A cebolinha pode ser propagada por via sexuada ou assexuada. A propagação via 

sexuada (seminífera) é realizada em semeadura direta no local de cultivo ou através da 

produção de mudas. As mudas podem ser produzidas a partir de semeaduras em 

bandejas ou em sementeiras, com posterior transplante para campo, ocorrendo entre 30 

a 40 dias após a semeadura, quando as plantas atingem entre 10 a 12 cm de tamanho 

(Botelho, 1987). 

A propagação assexuada da cebolinha ainda é muito usada, apesar da disposição de 

sementes no mercado para a propagação via sexuada. Na propagação assexuada utiliza-

se parte da planta adulta para a formação da muda. Nesse caso, após o corte das folhas, 

que serão usadas para comercialização, do restante das touceiras serão retirados os 

perfilhos que servirão de mudas. Nesses perfilhos encontra-se parte da base inferior das 

bainhas das folhas, que compunham o pseudocaule, o caule (disco) e as raízes, o que 

caracteriza este perfilho com grande potencial de propagação (Makishima, 1993). 

A forma de propagação de cebolinha por perfilho já é de domínio popular, no entanto, 

percebe-se que a forma de preparo destes perfilhos, comumente chamados de mudas, 
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ainda apresenta dúvidas. Uma dúvida comum é sobre o tamanho que os perfilho 

deveriam apresentar para o plantio. Outra questão discutida é a necessidade da poda das 

raízes dos perfilhos. Abrel et al. (2004), procurando suscitar esses questionamentos,  

estudaram tamanho dos perfilhos de cebolinha, com 10, 17 e 30 cm, e a poda das raízes 

desses perfilhos, concluindo que não havia influencia destes tratamentos na produção 

final da cebolinha, mostrando que o tamanho dessas mudas podem ser menores ainda 

que 10 cm.  

Contudo, nota-se uma escassez de informação na literatura sobre o preparo de mudas da 

cebolinha. Assim, esse trabalho objetivou verificar a influencia do tamanho dos 

perfilhos, usados como mudas na propagação de cebolinha (Allium fistulosum L), bem 

como a necessidade de realização da poda nas raízes, sobre o desenvolvimento e 

produção dessa cultura.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na Fazenda Rancho Visoleta, localizado no município de 

Itapemirim/ES, coordenadas geográficas 20°53’51”S, longitude 40°52’38” W, 

apresentando uma altitude de 90 m. O clima da região, segundo a classificação de 

Köppen, é quente e úmido. O experimento foi conduzido no período de 26/08/2011 a 

21/10/2011. O solo apresentava as seguintes características químicas: Ca= 1,01 

cmolc/dm³, Mg= 0,93,cmolc/dm³, Al=0,05 cmolc/dm³, H+Al= 6,19 cmolc/dm³, K=64 

mg/dm³, P=33,19 mg/dm³, M.O.=g/dm³, pH=5,2.  

O material utilizado no experimento foi à cebolinha (Allium fistulosum L.). O 

delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições 

e seis tratamentos, constituídos pelo fatorial 2x3: podas das raízes (com e sem podas); e 

tamanho das mudas (2, 5 e 10 cm).  

O plantio foi feito em quatro canteiros com 6,6 metros de comprimento e 1,25 metros de 

largura, adubados (adubação orgânica de plantio), com esterco de bovino na proporção 

de 1,4 kg m-2. As mudas foram cedidas por um produtor tradicional de cebolinha no 

município de Cachoeiro de Itapemirim, propriedade localizada no interior do município, 

entre os paralelos 20°50’16”S de latitude sul e 41°14’31” de longitude oeste de 

Greenwich, apresentando uma altitude de cerca de 248 metros. As mudas foram 

colhidas no dia 19/08/2011 às 17:00 horas, em touceiras, totalizando 1500 mudas. 
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Posteriormente (20/08/2011) efetuou-se a divisão das touceiras separando as mudas 

individualmente, depois foi feita uma seleção das mudas de maior tamanho e feito o 

plantio de acordo com os tratamentos, no espaçamento de 25 cm entre linhas e 10 cm 

entre plantas. Cada parcela foi composta de 4 linhas, com 10 plantas em cada linha, 

totalizando 40 plantas, sendo consideradas como plantas úteis para avaliação, as 20 

plantas centrais. Foi avaliado o desenvolvimento vegetativo aos 7, 14, 21, 35, 49 dias 

após o plantio (DAP), com medições do número de perfilho por planta, diâmetro médio 

dos perfilho, comprimento médio das folhas das plantas. E a produção final, através: do 

número de maços/m-2 (maços composto com média de 12 folhas) e produção de massa 

fresca total de folhas/m-2. 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o 

programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Não houve interação entre a realização de podas nas raízes das mudas e o tamanho 

dessas para os parâmetros avaliados.  

O resultado mostra que a realização da poda nas raízes dos perfilhos a serem utilizados 

como mudas para a propagação de cebolinha é dispensável. Resultado semelhante 

também foi observado por Abreu et al. (2004). Fato importante que aponta para a 

necessidade da mudança de hábito de muitos produtores que ainda realizam essa prática 

na região, pois o abandono dessa pode significar maior rapidez no preparo das mudas e 

menor mão-de-obra no preparo. 

Entretanto, observou-se influência do tamanho das mudas sobre o desenvolvimento e 

produtividade da cultura. Observou-se que até aos 14 DAP o diâmetro do pseudocaule 

não foi influenciado. No entanto, a partir dos 21 DAP as plantas oriundas de mudas com 

5 a 10 cm de tamanho apresentaram os maiores diâmetros de pseudocaule (Figura 1).  

Este parâmetro é importante, pois ele pode vir a influenciar na produção dos maços. Um 

maço comercial na região é composto normalmente por 12 folhas com diâmetro médio 

de 1 cm, assim produção de folhas com diâmetros menores poderá demandar de maiores 

quantidades para formação de um macho comercial.  
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Para o parâmetro de número de perfilho por touceiras, observa-se que até os 14 DAP as 

plantas oriundas de mudas com 2 cm de tamanho apresentaram maior precocidade no 

perfilhamento. Isso possivelmente por estimular as brotações das gemas, pelo corte mais 

próximo do caule, o que reduziria a dormência das gemas. No entanto, a partir dos 21 

DAP o número de perfilhos por touceira foi semelhante em todos os tamanhos de mudas 

estudados (Figura 1).  

Com relação ao comprimento das folhas das plantas, observou-se que as plantas 

oriundas de mudas de 10 cm apresentaram folhas maiores até os 14 DAP. A partir dos 

21 DAP as plantas oriundas de mudas com 5 e 10 cm não se diferiam, quanto ao 

comprimento das folhas, e apresentaram os maiores valores (Figura 1). Esse resultado 

pode estar demonstrando que, nesse caso, as mudas maiores apresentaram maior vigor 

inicial, que pode estar relacionado com maior reserva de nutrientes na estrutura de 

propagação, conforme observado por Amancio et al. (2002) com capim limão 

(Cymbopogon citratus, DC.). No entanto, Belfort (2001) ressaltam que há uma relação 

de custo benefício a ser considerado para determinação do tamanho ideal para as mudas, 

pois nem sempre a maior poderá refletir em maiores rendimentos produtivos. Esses 

autores conduzindo estudos sobre diferentes pesos de perfilho/mudas de cebolinha 

observaram que o perfilho com peso médio em torno de 11,0 g, permitiu obter a 

máxima produção comercial com menor custo, em relação aos demais (entre 4,0 a 11,0 

g; 11,1 a 23,0 g).  

Cabe ressaltar que o comprimento das folhas é um parâmetro importante, pois ele 

influência no ponto de colheita da cebolinha. Os resultados podem estar apontando para 

o favorecimento de precocidade na produção de folhas pelas mudas com 5 e 10 cm de 

tamanhos, pois nota-se que a partir dos 35 DAP as plantas oriundas de mudas com 5 e 

10 cm, apresentaram folhas com comprimento acima de 20 cm, por tanto com padrão 

para a colheita, que segundo Makishima (1993) ocorre quando as folhas atingem 

comprimento entre 20 a 40 cm. De acordo com Makishima (1993) o início da colheita 

de folhas de cebolinha normalmente ocorre entre 55 e 60 DAP, quando usada a 

propagação vegetativa, e entre 85 e 100 DAS, quando usada a propagação por sementes. 

Assim, o resultado que o uso de mudas com 5 e 10 cm podem proporcionar colheitas de 

folhas mais precocemente. 
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Os efeitos observados para o para o desenvolvimento vegetativo das plantas também 

foram observados para os parâmetros produtivos. Observa-se que as plantas oriundas de 

mudas com tamanho de 10 cm apresentaram maiores acúmulos de massa fresca de 

folhas por área, atingindo média acima de 1,1 kg/m2, chegando a ser quase 40% maior 

que o acúmulo apresentado pelas plantas oriundas de mudas de 2 cm (Figura 2).  Esses 

valores são bem acima das 0,20 kg/m2 obtidos por Zarate & Viera (2004) e das 0,25 

kg/m2 obtidas por Salvador et al. (2004).  

Quanto ao número de maços por área, observou-se que as plantas oriundas de mudas 

com tamanho 10 cm foram as que apresentaram os maiores valores, não se diferindo das 

de 5 cm de tamanho. É importante ressaltar que o número de maços/m2 obtido a partir 

das mudas com 10 cm aproximaram-se de 15 maços/m2, que é um valor acima de 10 

maços/m2, apontado por Massad et al. (2010) como sendo uma boa produtividade de 

cebolinha. Este parâmetro tem muita importância, pois é o padrão de comercialização da 

cebolinha na região. O número de maços obtidos por área demonstra ao produtor a 

capacidade de rendimento que a planta está apresentando, sendo que nesse estudo 

observa-se que o rendimento produtivo final das plantas oriundas de mudas com 5 e 10 

cm foram semelhantes, o que abriria a possibilidade para uso de ambos tamanho de 

mudas.  

Contudo, deve-se observar que o uso de mudas com 5 cm de tamanho permitiria que as 

folhas retiradas daqueles perfilhos, que conseqüentemente são levadas para a 

comercialização, tivessem comprimento 5 cm maiores, o que melhoria o padrão de 

apresentação dos maços melhorando a valorização e, por tanto, a renda do produtor. No 

entanto, cabe ressaltar que o uso das mudas com 10 cm de tamanho proporcionou 

maiores valores de massa fresca acumulada por área, significando que nas regiões em 

que a cebolinha for comercializada por massa fresca (kg), o uso desse tamanho de 

mudas pode representar maior renda para o produtor. 

Desta forma é possível concluir que a realização da poda das raízes no momento do 

preparo das mudas não influenciou o rendimento da cultura, por tanto é dispensável. O 

uso de mudas com tamanhos 5 a 10 cm apresentam o melhor rendimento em número de 

maços/m2, e que as mudas com 10 cm de tamanho proporcionou maiores valores de 

massa fresca/m2, significando que nas regiões em que a cebolinha for comercializada 
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por massa fresca (kg), o uso desse tamanho de mudas pode representar maior renda para 

o produtor. 
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Figura 1: Diâmetros de pseudocaule, número de perfilhos e comprimento de folhas em 
plantas de cebolinha a partir de mudas com diferentes tamanhos (pseudostem diameter, 
tillers numbers and leaf length in bunching onions from seedlings of different sizes). 
(CCA/UFES. Itapemirim/ES, 2011). 

Figura 2: Massa fresca de folhas e número de maços de cebolinha a partir de mudas 
com diferentes tamanhos (leaves fresh mass and packs numbers of bunching onions 
from seedlings of different sizes). (CCA/UFES. Itapemirim/ES, 2011). 
 


