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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de coberturas mortas na produção de 

cebola branca para conserva, nas condições de cultivo do Distrito Federal. Foram 

avaliadas duas cultivares de cebola branca (Beta Cristal e Diamante), dois tipos de 

coberturas mortas (casca de arroz e serragem) mais o tratamento sem cobertura 

(testemunha), em esquema fatorial 2 x 3. O delineamento experimental foi em blocos 

completos ao acaso com quatro repetições. As variáveis analisadas foram número de 

bulbos comerciais por m2, peso médio de bulbos e produtividade de bulbos comerciais. 

A interação cultivar x coberturas mortas não foi significante para as três variáveis 

analisadas. A cultivar Beta Cristal foi superior à ‘Diamante’ em relação a produtividade 

e número médio de bulbos/m2. A cobertura dos canteiros com casca de arroz 

proporcionou as maiores produtividades de bulbos comerciais e as maiores 

quantidades de bulbos/m2 em ambas as cultivares. Considerando cada cobertura morta 

separadamente, houve diferenças significativas entre as cultivares para número médio 

de bulbos/m2 e produtividade apenas para o tratamento sem cobertura. A característica 

peso médio de bulbos não apresentou diferença entre as cultivares, para nenhuma das 

coberturas avaliadas. O uso de cobertura morta nos canteiros, apesar de aumentar o 

número de bulbos por unidade de área, não alterou o peso médio dos bulbos. 

Palavras-chave: Allium cepa var. cepa, casca de arroz, serragem. 

 

ABSTRACT 

Onion production in mulching under Brazil Central conditions. 

This work was designed for to evaluate different mulching in the production of 

two onion cultivar for industrialization in the Brazil Central conditions. The experimental 

design was random complete block in the factorial model with four treats (2 cultivars x 3 

mulching) with four replications. It were utilized two kinds of mulching (rice rusk and 

sawdust) and a control (without mulching). Number of commercial bulbs per m2, 

medium weight of bulbs and productivity were analyzed. The cultivar Beta Cristal was 

superior to ‘Diamante’ in relationship to productivity and number of commercial bulbs 

per m2. There were statistic differences among kinds of mulching separating them in 



 

tree distinct group: (1) rice skin, (2) wood waste and (3) without mulching, in like manner 

were happed for productivity. Cultivar x mulching interaction was no significant for the 

tree variables studied. Regarding each mulching separately, there were significant 

difference between cultivars for number of commercial bulbs per m2 e productivity, only 

for trait without mulching. The characteristic medium weight of bulbs no presented 

differences among mulching for no cultivars. Therefore, the cultivar Beta Cristal was 

more productive than ‘Diamante’ and the utilization of mulching no affected the weight 

of bulbs, although to had increased the number of bulbs per area. 

Keywords: Allium cepa var. cepa, rice rusk, sawdust. 

 

A utilização de coberturas mortas no cultivo de hortaliças é uma prática cultural 

cada vez mais difundida, pois proporciona melhor controle de plantas daninhas, 

melhora a economia de água de irrigação e diminui a temperatura da superfície do solo 

(Almeida, 1991). São vários os materiais orgânicos utilizados com esta finalidade, entre 

esses: folhas de pinheiros, casca de arroz, casca de café, serragem e raspa de 

madeira, bagaço de cana picado, capins, etc. A escolha do material a ser utilizado 

depende, além de suas propriedades, da disponibilidade na região de produção. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de coberturas mortas na produção de cebola 

branca para conserva, nas condições de cultivo do Distrito Federal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ensaio foi conduzido na Embrapa Hortaliças, em Brasília - DF. Os 

tratamentos, em esquema fatorial 2 x 3, foram constituídos pela combinação de duas 

cultivares de cebola branca (Beta Cristal e Diamante) e dois tipos de cobertura morta 

(casca de arroz e serragem) mais o tratamento sem cobertura (testemunha). O semeio 

foi realizado em setembro de 2000 pelo sistema a lanço, numa densidade de 3 g de 

sementes por m2 de canteiro. Utilizou-se como adubação de plantio, 150 g/m2 da 

formulação 4-30-10 incorporada no canteiro. As coberturas mortas foram aplicadas 

manualmente até atingir a espessura de 3 cm sobre os canteiros previamente 

semeados. As parcelas experimentais foram de 1,2 m2 (1 m de largura x 1,2 m de 

comprimento). O delineamento experimental foi blocos completos ao acaso com 4 

repetições. 

O controle de plantas daninhas foi exclusivamente manual. Não foram feitas adubações 

nitrogenadas e potássicas de cobertura, para evitar o crescimento excessivo dos 



 

bulbinhos. Os tratos fitossanitários foram os convencionais para a cultura da cebola de 

mesa. 

A colheita foi realizada quando 50% das plantas estavam estaladas. A cura dos bulbos 

foi feita por três dias em campo e por 15 dias em galpão. Após a cura, fez-se a limpeza 

e classificação dos bulbos, considerando-se como comerciais os bulbos com diâmetro 

entre 2 e 3,5 cm de diâmetro. As características analisadas foram número de bulbos 

comerciais por m2, peso médio dos bulbos e produtividade (t/ha). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A interação cultivar x coberturas mortas não foi significante para nenhuma das 

três variáveis analisadas. A cultivar Beta Cristal apresentou maior número de bulbos 

por metro quadrado do que a cultivar Diamante (Tabela 1). Entre as coberturas mortas, 

também ocorreram diferenças estatísticas, com destaque para a casca de arroz que 

resultou em maior número de bulbos/m2 do que a cobertura com serragem. Ambas 

coberturas, no entanto, foram superiores a testemunha (sem cobertura). 

A variável peso médio de bulbos não apresentou diferenças significativas para 

nenhuma fonte de variação (Tabela 1). De maneira semelhante ao que aconteceu para 

número médio de bulbos/m2, a cultivar Beta Cristal foi superior à cultivar Diamante em 

relação a produtividade de bulbos comerciais. Também, de maneira semelhante ao 

ocorrido com número médios de bulbos/m2, a cobertura com casca de arroz 

proporcionou as maiores produtividades de bulbos comerciais em ambas as cultivares. 

Considerando cada cobertura separadamente, houve diferenças significativas entre as 

cultivares para número médio de bulbos/m2 e produtividade apenas para o tratamento 

sem cobertura. A característica peso médio de bulbos não apresentou diferença entre 

as cultivares, para nenhuma das coberturas avaliadas. 

Os resultados mostraram que a cultivar Beta Cristal foi mais produtiva do que a cultivar 

Diamante, independente do uso de cobertura morta. A utilização de coberturas mortas 

nos canteiros, principalmente de casca de arroz, foi eficiente em aumentar o número de 

bulbos por unidade de área e a produtividade de bulbos comerciais, mas não alterou o 

peso médio dos bulbos. 
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Tabela 1. Número de bulbos por metro quadrado, peso médio de bulbos e 

produtividade de bulbos comercias de cebola branca cultivadas com diferentes 

coberturas mortas nos canteiros. Brasília - DF, Embrapa Hortaliças, 2000. 

 

Cultivar Coberturas No bulbos/m2 Peso médio 
(g/bulbo) 

Produtividade 
(t/ha) 

Casca de arroz 325,63 a 7,72 a 25,21 a 

Serragem 229,38 b 7,36 a 16,88 b 

Sem cobertura 128,54 c 9,81 a 12,50 b 
Beta Cristal 

Média   271,60     7,89    21,18 

Casca de arroz 259,79 a 8,58 a 21,46 a 

Serragem 180,63 b 7,92 a 14,38 ab 

Sem cobertura     82,08 c 9,81 a    7,92 b 
Diamante 

Média   130,42     9,18    11,60 

Média   201,01     8,53    16,39 

C.V. (%)     19,82   20,26    22,09 

P (teste Fcobertura) <0,01 0,07 <0,01 

P (test Fcultivar) <0,01 99,99 0,04 
Médias seguidas por mesma letra na coluna, para cada cultivar, não diferem entre si pelo teste de Tukey, 

a 5% de significância. 


