CEBOLA CRIOULA ROXA
Farroupilha, 16 de Novembro de 2011.

A Feltrin Sementes lança em sua linha a Cebola Crioula Roxa, com
plantas vigorosas e folhas cerosas. Bulbos de coloração roxa, bojudos,
arredondados e uniformes. Muito produtiva e com ótima conservação póscolheita.
CARACTERÍSTICAS:

Planta: produtiva
Fruto: bulbos uniformes de
coloração interna branca com regiões
roxas.
Peso: 160-180 gramas

Indicação: dias Intermediários
Regiões para cultivo: Sul
Ciclo (colheita): 170-190 dias

VANTAGENS DA CULTIVAR:

Alta produtividade, grande uniformidade de bulbos e ótima conservação
pós-colheita.
SUGESTÕES AGRONÔMICAS:
Clima e Época de plantio: A cebola é uma planta tipicamente bienal, com seu ciclo biológico compondo-se de duas etapas: a vegetativa e a reprodutiva. Na vegetativa do
ciclo há o desenvolvimento e o amadurecimento do bulbo. A temperatura deve ser amena durante o crescimento vegetativo e ligeiramente mais elevada na bulbificação; um
clima quente e seco favorece a maturação do bulbo e a colheita.
Tratos culturais: Irriga-se a cultura, procurando manter 75% de agua útil, nos 20 cm de solo onde se concentram as raízes, ao longo do ciclo. Corta-se a irrigação ao
primeiro sinal de maturação, que é o tombamento do pseudocaule. O excesso de água no solo retarda o ciclo e favorece o aparecimento do “charuto”.
Colheita: O ciclo varia de 170 a 190 dias. O primeiro sinal de amadurecimento é o “estalo”, que indica a perfeita adaptação da cultivar, bem como a completa maturação
do bulbo, e favorece a sua conservação pós-colheita.
Espaçamento: 0,4 a 0,5 m x 0,05 a 0,10 m.
Recomendação de calagem:
Calagem: Aplicar calcário para elevar a saturação por bases a 80% e o teor de magnésio a um mínimo de 9mmolc/dm3.
Adubação orgânica: Utilizar de 15 t/há de esterco de curral curtido, ou 5 t/ha de esterco de galinha curtido, ou ainda 500 kg/há de torta de mamona, com cerca de 15 dias
antes da semeadura ou plantio das mudas.
Adubação mineral de plantio: de acordo com a análise de solo, e a tabela seguinte:
ADUBAÇÃO DE BASE:

FONTE: Boletim técnico100 – IAC

Acrescentar de 30 a 50 kg/há de S.
Adubação mineral de cobertura: Aplicar de 30 a 60 Kg/há de N e de 30 a 60 Kg/há de K20, parcelando em duas aplicaçãoes, aos 20 a 30 e aos 45 a 55 dias após o
transplante de mudas. As quantidades menores ou maiores dependerão do estado vegetativo das plantas no campo de cultivar utilizado.
ADUBAÇÃO FOLIAR:
Etapa fenológica de aplicação
Pós-germinação ou pós-transplante

Produto da nutrição

Dose p/ ha

Ação de estímulo

Fortifós KP Multi

1 kg

Estimular o enraizamento e desenvolvimento.

Desenvolvimento vegetativo

FortiForte Gold e/ou
Fortifós Calbor
+
AViva
+
Molibdênio

2 kg
+
250 ml
+
250 ml

Estimular o desenvolvimento vegetativo, com melhor atividade fotossintética e divisão
celular.

Formação do bulbo

Amicul
+
FortiForte Florence

1L
+
2 kg

Desenvolvimento e enchimento uniforme dos bulbos (tamanho e peso).

Fortifós KP

2 kg

Terminar o bulbo com mais qualidade e uniformidade de tamanho e peso.

Pré-colheita (15 dias antes da previsão de
colheita)
FONTE: SANFOL

Embalagem para comercialização:
Distribuidor/Revenda Local:
Colocar o LOGO

Empresa Feltrin Sementes

Advertência: Todas as informações contidas neste folder sobre a cultivar são baseadas em observações e dados coletados em condições de cultivo, e laboratoriais, que dependem de muitos fatores,
como ambientais e de manejo, que podem afetar o desempenho das cultivares quanto as suas características e comportamento. Desta forma a empresa não se responsabiliza pelos resultados
diferentes obtidos pelos produtores em condições de cultivo quando os mesmos não reproduzirem as características mencionadas acima. Consulte seu distribuidor ou revenda para que através de
seus Agrônomos e ou Técnicos possam oferecer sugestões de manejo para as mesmas e dirimir dúvidas. Leia atentamente as informações contidas nas embalagens e em caso de dúvidas entre em
contato com o SAC 54 2109 4400 e ou representante local.

