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RESUMO 
 
O experimento, com cebola cv. CNPH 6400, foi realizado em solo Podzólico vermelho 
amarelo, no período de maio a outubro/2005. Os tratamentos consistiram de cinco doses 
de composto orgânico (0; 10; 20; 30 e 60 t ha-1), aplicadas sete dias antes do transplante 
das mudas.  As mudas produzidas em bandejas de isopor foram transplantadas aos 49 
dias após a semeadura (DAS). A colheita ocorreu aos 161 DAS e a produção máxima de 
bulbos comercializáveis foi de 60.258 kg ha-1, estimada com a aplicação de 43 t ha-1 de 
composto orgânico. A máxima produção de bulbos da classe 3 foi de 33.346 kg ha-1, 
estimada com a aplicação de 32 t ha-1 de composto orgânico. Na classe 4 a produção foi 
crescente e as classe 2 e 1 apresentaram resposta decrescente com as doses. Conclui-se 
que a aplicação de 40 t ha-1 de composto orgânico é suficiente para a obtenção de 
produção de bulbos de cebola com ótima qualidade e produtividade e que a cv. CNPH 
6400 pode ser recomendada para o cultivo em sistema orgânico. 
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ABSTRACT 
 
Use of compost organic of solid pig manure in the production of onion 
 
The experiment was carried out in soil Yellow Red Podzolic with onion cv. CNPH 6400, 
from May to October, 2005. The treatments consisted of five doses of compost organic (0; 
10; 20; 30 and 60 t ha-1), applied seven days before the transplant of the seedlings.  The 
seedlings produced in isopor trays were transplanted to the 49 days after the sowing 
(DAS).  The harvest happened to the 161 DAS and the maximum production of bulbs 
marketable it was of 60,258 kg ha-1, obtained with 43 t ha-1 of compost organic. The maxim 
production of bulbs of the Class 3 was of 33,346 kg ha-1, obtained with 32 t ha-1 of 
compost organic. In the Class 4 the production was increasing and them Class 2 and 1 
presented decreasing answer with the doses. It is ended that the application of 40 t ha-1 of 
compost organic it is enough for the obtaining onion bulbs with great quality and yield and 
that the cv. CNPH 6400 can be recommended for the organic system. 
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O cultivo orgânico de cebola ainda não é uma realidade, mas vem ganhando 

espaço nas regiões produtoras. Em Santa Catarina, o sistema de produção agroecológico 

já aparece nos estudos de mercado, com produtividade igual a 10.000 kg ha-1, a um custo 

de R$ 3.256,00 o hectare (Camargo Filho e Alves, 2005). Entretanto, poucos estudos, 

com este sistema de produção têm sido realizados Leal (2001) e Pereira et al. (2002). 

Portanto, a geração de resultados para a recomendação de doses de adubo orgânico é 

uma necessidade do sistema de produção orgânica de hortaliças, assim este trabalho 



teve por objetivo avaliar o uso de composto orgânico a base de esterco de suínos na 

produção de cebola em sistema orgânico. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em área da Fazenda Experimental Vale do Piranga, 

pertencente à EPAMIG, localizada no município de Oratórios, na região da Zona da Mata 

de Minas Gerais, no período de maio a outubro/2005 utilizando-se a cv. CNPH 6400. O 

solo, Podzólico Vermelho Amarelo, câmbico, fase terraço, apresentou na camada de 0 a 

30 cm de profundidade, as seguintes características químicas: pH (água) = 5,7; Ca = 2,4; 

Mg = 0,6; Al = 0,0; H+Al = 1,65, expressos em cmolc.dm-³, P = 19,1 mg.dm-³ (Mehlich 1); K 

= 165,0  mg.dm-³. Os  tratamentos, no  delineamento de blocos casualizados com quatro 

repetições, consistiram de cinco doses de composto orgânico (0; 10; 20; 30 e 60 t ha-1), 

produzido com esterco de suínos associado ao bagaço de cana-de-açúcar, e aplicadas 

aos sete dias antes do transplantio das mudas. A semeadura foi realizada em 11/05/2006 

em  bandejas de isopor de 228  células e o transplantio foi realizado 49 dias após, no 

espaçamento de 0,10 m x 0,25m, em parcelas de 4,0 m x 1,0 m. O composto orgânico 

apresentou, depois de pronto, as seguintes características: Umidade = 44%; pH (água) = 

5,4; Relação C/N = 10,86; C.Org. = 243,3 g kg-1; N = 22,4 g kg-1; P = 6,7 g kg-1; K = 3,3 g 

kg-1; Ca = 13,5 g kg-1; Mg = 2,2 g kg-1 e S = 2,6 g kg-1. 

A irrigação foi realizada por aspersão convencional e as capinas foram feitas 

manualmente e foram realizadas três aplicações de calda viçosa a partir de 121 DAS, a 

intervalos de 10 dias. A colheita foi realizada, aos 161 DAS, quando mais de 60% das 

plantas encontravam-se estaladas, permanecendo cinco dias no campo. Após a cura de 

campo, 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). A produção comercial, foi o somatório dos 

pesos dos bulbos das classes 2, 3, 4 e 5 e a não comercial correspondeu ao somatório 

dos pesos dos bulbos da classe 1 (diâmetro < 35  mm) e dos bulbos desqualificados, 

devido a defeitos como: podridões, má-formação, rachaduras e danos causados por 

pragas. A produção total foi obtida pela soma da comercial e não comercial. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção máxima de bulbos comercializáveis foi de 60.258 kg ha-1, estimada 

com a aplicação de 43 t ha-1 de composto orgânico (Figura 1A). A produção total máxima 

foi estimada em 61.454 kg ha-1, com a aplicação de 44 t ha-1 de composto orgânico 

(Figura 1B), demonstrando que o cultivo  orgânico foi eficiente na produção de bulbos de 



qualidade, uma vez que a produção de bulbos não comercializáveis foi muito baixa. A 

produtividade observada superou, em muito, a média brasileira para cultivos 

convencionais igual a 17.000 kg ha-1 (Vilela et al. 2005), bem como as obtidas por Pereira 

et al (2002), igual a 22.100 kg ha-1, com a aplicação de 20 t ha-1 de esterco bovino para a 

mesma cultivar (CNPH 6400). Os resultados obtidos demonstram o potencial produtivo 

dessa cultivar para o sistema orgânico. Apesar de poucos trabalhos, a resposta tem sido 

de acordo com a cultivar utilizada, conforme observado por Leal (2001), onde a aplicação 

de 2,0 kg por metro linear de cama de frango proporcionou produtividades iguais a 39.700 

kg ha-1 (‘AlfaTropical’); 25.000 kg ha-1 (‘Red Creole’) e 22.500 kg ha-1 (‘Baia Periforme’). 

Na produção de bulbos comercializáveis, a produção de bulbos da classe 5 só foi 

observada no tratamento com a aplicação de 30 t ha-1 de composto orgânico, havendo 

resposta na produção de bulbos das classes 2, 3 e 4.  Dentre essas classes, a classe 3 

alcança maiores preços de mercado. A máxima produção de bulbos da classe 3 foi de 

33.346 kg ha-1, estimada com a aplicação de 32 t ha-1 de composto orgânico (Y = 6660 + 

9405,66√x - 828,76x, R² = 0,9474). Essa classe representou a maior proporção da 

produção de bulbos comercializáveis. Não houve ajuste de equações para os dados de 

produção nas classes 2 e 4, na classe 4 a produção foi crescente e teve a maior produção 

igual 23.431,8 kg ha-1 obtida com a aplicação de 60 t ha-1 de composto orgânico, sendo 

superior aos tratamentos testemunha e com aplicação de 10 t ha-1. A produção de bulbos 

classe 2 apresentou resposta decrescente, sendo a maior igual a 7.971,6 kg ha-1, obtida 

no tratamento testemunha, superior à produção de bulbos nos demais tratamentos 

(Tabela 1). 

Com aplicação de 27,3 t ha-1 de composto orgânico estima-se a produção de 

54.233 kg ha-1 de bulbos equivalente a 90% da produção máxima (PM) de bulbos 

comercializáveis. Esta quantidade de adubo orgânico é inferior àquela recomendada por 

Vidigal et al. (2002), para  Minas  Gerais, que é de 40 t ha-1 de adubo orgânico mais 

adubos químicos, no cultivo convencional. A aplicação de 40 t ha-1 de composto orgânico, 

para as condições desse trabalho, proporcionaria uma produção de bulbos 

comercializáveis igual a 59.988 kg ha-1. Assim, os resultados obtidos demonstram que a 

aplicação de 40 t ha-1 do composto orgânico, obtido com esterco sólido de suínos e 

bagaço de cana-de-açúcar, é suficiente para a produção de bulbos de cebola com ótima 

qualidade e produtividade em sistema orgânico. A cv. CNPH 6400 pode ser recomendada 

para o cultivo em sistema orgânico. 
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Figura 1 – Produção de bulbos de cebola, cv. CNPH 6400, cultivada no sistema orgânico, 
em  função da aplicação de doses de composto orgânico. (A) Bulbos comercializáveis e 
(B) Produção Total de bulbos. Oratórios-MG, EPAMIG, 2005. 
 

Tabela 1 – Produção de bulbos de cebola, cv. CNPH 6400, cultivada no sistema orgânico 
de produção, em função da aplicação de doses de composto orgânico, segundo o maior 
diâmetro transversal em classes. EPAMIG, Oratórios-MG, 2005. 

Doses de Classes¹ (kg ha-1) 
composto 
 orgânico 4 3 2 1 

0 t ha-1         0,0c   6.136,3b 7.971,6a 1.437,5a 
10 t ha-1    3.306,9bc 30.857,9a 3.750,0b    130,7b 
20 t ha-1   17.068,2ab 30.056,8a   1.698,8bc    102,3b 
30 t ha-1   17.823,9ab 32.579,6a   1.698,8bc      34,1b 
60 t ha-1 23.431,8a 30.397,7a    613,6c        0,0b 
CV (%) 61,3 12,6 37,1 148,6 

1
Classe 5: > 90 mm; classe 4: 70 a 90 mm; classe 3: 50 a 70 mm; classe 2: 35 a 50 mm e classe 1: bulbos 

menores que 35 mm de diâmetro transversal. 
Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste Tukey. 


