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COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE CEBOLA (Atiium cepa L.) 

EM DIFERENTES ÉPOCAS DE PLANTIO POR MUDAS 

NA tULTURA DE)l_ERÃO EM PIEDADE_, SP 

CLAUDIO HORST BRUCKNER 

Orientador: CYRO PAULINO DA COSTA 

RESUMO 

A cultura de verao é uma promissora técnica al

ternativa para a produção de cebola na entressafra, com menor 

custo de produção do que a tradicional técnica de bulbinhos. O 

presente trabalho visou avaliar 20 cultivares de cebola na cul 

tura de verão em 6 épccas de plantio em Piedade, SP. 

Avaliaram-se as cultivares Pira Ouro, Pira Tro

pical, Pirana, Pira Lopes, Pira Grana, Pira Couto, Pira Dias , 

Pira Rosa, Pira Dura, Baia Piracicaba, Composto Baia de Bulbi

nho, Roxa Chata, Baia do Cedo, Baia Periforme, Jubileu, Barrei 

ro, Granex 33, Granex 429, Texas Grano e Excel. As epocas de 

semeadura foram 9/11/1981 (1� época), 24/11/1981 (3é;! época), 

10/12/1981 (3� época), 24/12/1981 (4é;l época), 13/01/1982 (5� é 

poca) e 25/01/1982 (6é;l época). A técnica de cultivo foi atra

vés de transplante de mudas. 

Os critérios de avaliação foram: produção, peso 
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médio por bulbo, taxa de bulbificação na fase juvenil, sobrevi 

vência pós-transplante, taxa de plantas improdutivas e resis

tência às doenças Raiz-Rosada e Mal-das-Sete-Voltas. A .culti

var Baia Periforme foi considerada como testemunha, em virtude 

de ser largamente cultivada na região de ·Piedade.:::e no Sul do Bra-

'sil e ter comportamento conhecido em virias épocas 
- .

tio e varias anos.

de plan-

A melhor epoca de plantio durante o verao foi a 

3� (semeadu.ra em 10 de dezembro), quando foram obtidas maiores 

produções e os maiores bulbos. As cultivares mais .promissoras fo

ram a Pira Ouro, Barreiro, Roxa Chata, Pira Tropical, Pira Lo- 

pes, Pira Rosa e Pira .Grana. 

Entre os fatores limitantes da cultura de verão 

estão a bulbificação precoce na fase juvenil, a baixa sobrevi

vência pós-plantio e a ocorrência de Raiz-Rosada e Mal-das-Se

te-Voltas. 

Verificou-se a existência de correlação entre a 

resistência à Raiz Rosada com baixa formação de bulbos na fase 

juvenil. O peso m�dio dos bulbos é correlacionado negativamen

te com a bulbificação precoce na fase juvenil e com a infecção 

da Raiz Rosada. 
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ONION (Ai Zium cepa l.) CULTIVAR PERFORMANCE IN 

SUMMER CROP DIFFERENT SEASON PLANTING IN PIEDADE� SP 

CLAUDIO HORST BRUCKNER 

Adviser: CYRO PAULINO DA COSTA 

SUMMARY 

Summer crop is a promissing optional way to 

onion production of season wi th lower cost than the conventional 

onion set crop. This research aimed to evaluate 20 onion cultivars 

in the summer crop in 6 seasons planting in Piedade, SP. 

The following cultivars were evaluated: Pira 

Ouro, Pira Tropical, Pirana, Pira Lopes, Pira Grana, Pira Cou

to, Pira Dias, Pira Rosa, Pira Dura, Baia Piracicaba, Composto 

Baia de Bulbinho, Roxa Chata, Baia do Cedo, Baia Periforme, Ju-

.bileu, Barreiro, Granix 33, Granex 429, Texas Grano and Excel. 

The seeding seasons were: Nov/11/81 (1st season), Nov/24/81 

( 2nd season) , Dec / 1 O/ 81 C3rd season) , Dec/ 24 / 81 ( 4 th season) , 

Jan/13/82 (5th season) and Jan/25/82 (6th season). Transplant 

was the crop technique used. 

The evaluation criteria were: yield, bulb 
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average weight, juvenil bulbification, pos-transplant survival, 

improductive plants, disease resistance ·to pink root and onion 

anthracnose ("màl-das-sete-voltas" disease). Baia Periforme was 

considered as a check due to its large acceptance among grower 

in Piedade and South of Brazil and by its performance known in 

different planting season/and years. 

The best planting during the summer crop was the 

third season in December 10th, when the highest yield and larger 

hJ:ilibs were attained. 

The most promissing cultivars were Pira Ouro, 

Barreiro, Roxa Chata, Pira Tropical, Pira Lopes, Pira Rosa and 

Pira Grana. 

Among limiting factors in the summer crop were 

the early juvenil bulbing, the low pos-transplanting survival 

and pink root and onion anthracnose ("mal-das-sete-voltas" onion 

disease) occurrence. 

There is correlations of pink-root resistance 

with low juvenil bulbification� The bulb average weight is 

negatively correlated with early.juvenil-bulbification and 

with pink-root infection. 



1. INTRODUÇÃO

A cebola (AZlium cepa L.) é utilizada como con

dimento e como alimento, tendo um consumo no Brasil de 2,9 kg 

por comensal por ano, e em São Paulo de 5, 1 kg (ARAUJO et .alii, 

1980), constituindo com o tomate e a batata os produtos olerí

colas de maior importânica econômica do Brasil (CAMARGO F9 e 

CAMARGO, 1980). 

O abastecimento de cebola durante o ano, no Br� 

sil, se dá com produções em diferentes épocas, de �diferentes 

locais, com diferentes cultivares e diferentes métodos de cul

tivo. Atualmente predominam do is sistemas de cultivo, o cultivo 

por mudas e por bulbinhos. 

A cultura por bulbinhos é realizada predominan

temente na região de Piedade, SP. A região com altitude entre 

800 e 1000 m, caracteriza-se por ter temperaturas amenas, loc� 

lizar-se próxima a São Paulo, e ter grande tradição no cul 
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tivo e comercio de cebola, o que faz com que seja uma das mais 

importantes regiões produtoras de cebola do país. 

A cultura de cebola utilizando bulbinhos tem um 

custo elevado, pois envolve a produção dos bulbinhos, seu arm� 

zenamento, e plantio no ano seguinte, sendo necessária a busca 

de técnicas alternativas para este sistema de cultivo, visando 

o abastecimento na entressafra.

Uma técnica alternativa para a cultura por bul

binhos é a cultura de verão, com semeadura entre 15 de novem

bro e 15 de janeiro, e colheita de março a maio, tendo um cus

to de produção consideravelmente inferior i cultura por bulbi

nhos. A cultura de verão tem ainda suas limitações, sendo ne

cessário aprimorar técnicas culturais como controle de plantas 

daninhas, manejo de adubação nitrogenada, densidade e 

cas de plantio. 

técni 

Em Piracicaba, na Escola Superior de Agricultu-

ra "Luiz de Queiroz", O::.� D.épartamento de Genética tem condu 

zido por vários anos o melhoramento genético de cebola para a 

obtenção de variedades, inclusive com adaptabilidade para as 

condições da cultura de verão. Foram obtidas variedades como a 

Pira Ouro, Pira Tropical e outras para a cultura .de verão (COS 

TA, 1978). Estas cultivares foram selecionadas pela técnica de 

mudas a partir de plantios na primeira quinzena de janeiro. Des

conhece-se, contudo, o comportamento das mesmas em regiões mi� 

croclimâticas com� Piedade. 

O presente trabalho visa avaliar as diversas 
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cultivares de cebola nas diferentes épocas de plantio, na cul

tura de verão, identificando as mais promissoras e determinan

do os fatores limitantes da cultura de verão.na região ceboli

cultora e microclimâtica de Piedade. 
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2. REVISAO DE LITERATURA

2.1. CARACTERÍSTICAS DO ABASTECIMENTO. 

O abastecimento de cebola no Brasil caracteri-
- . 

za-se pela produção em diferentes épocas, de  varias locais,

por diversos métodos de cultivo e com diferentes cultivares.

Segundo ARAUJO et•alii (1980), o abastecimento 

de cebola ocorre em épocas definidas. A produção do sul, :tem 

colheita no período de dezembro a fevereiro, e abastece o mer

cado nos primeiros quatro meses do ano, com bulbos do tipo Baia 

Periforme. De maio a junho ocorre a colheita da cultura por bul 

bin�os na região de Piedade, também de Baia Periforme. De ju

lho a outubro o abastecimento é feito com as "claras prec@ces", 

provenientes de Pernambuco, Bahia, São José do Rio Pardo e Mo� 

te Alto. Em outubro se inicia a produçãQ das regiões de Araça-
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tuba e Piedade, que abastecem principalmente o Sudeste até ja

neiro. 

Segundo CAMARGO FC? e CAMARGO {1981), nos Últi

mos 30 anos houve um grande aumento de produção de cebola. Na 

década de 1949-58 a produção distribuía-se entre sete estados 

produtores, co� predominincia do Rio Grande do Sul. Determina

das regiões se especializaram na produção de cebola, aumentan

do a participação no mercado, e consolidaram a condição de gr8:!!_ 

des produtoras. Isto aconteceu com São Paulo, Santa Catarina e 

Pernambuco, estados que abastecem o país com suas grandes sa

fras em épocas distintas do .ano. Rio Grande do Sul, apesar de 

importante produtor, enfrenta sérios problemas para expandir es

sa atividade, principalmente no que se refere ao aumento da pr� 

dutividade, devido a condições fitossanitárias. O estado de São 

Paulo, devido a suas características de proximidade do merca

do, tecnologia de produção e distribui�ão de safras atingiu a 

condição de maior e mais importante abastecedor do mercado br� 

sileiro. Em termos médios a taxa anual de crescimento foi· de 

4,6% no período de 1949-78, sendo que 65% do aumento foi devi-

do ao aumento de área e 35% devido ao aumento de produtivi-

dade. 

Segundo CAMARGO FC? e C.i:JvtA.RGO (1982), no quin-

qü�nio 1976-80 produziram-se, ao nível de propriedade, em me-

dia, 565 mil toneladas anuais. O estado de São Paulo produziu 

cerca de 42% deste total, Rio Grande do Sul 24%, Santa Catari

na 12%, Pernambuco 12% e Bahia 3%, cabendo aos estados do Para 



ná e Minas Gerais a maior parte da produção restante 

ra 1). 

• 
© 
� 
� 

Principal regilo produtora de <> 
bola 

hrDcipaç.lo ntadu,t na produçlo 
nacional 

Repilo de produção de' temente 
de Cl'!bola 

NUmero de Micro-Região Honu�• 
gênea seÇRJndo a Fundaçio IBGE 

. 6 . 

(Figu-

Figura 1 - Distribuição geográfica da produção de cebola no Brasil (ARAU

JO et alii, 1980). 

Segundo ARAUJO et alii (1980), a produção de ce 

bola em São Paulo concentra-se na Divisão Regional Agrícola de 

Sorocaba, principal mente na região de Piedade, com dois culti-
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vos anuais, por mudas e por bulbinhos, utilizando cultivares. do 

grupo Baia Periforme. As Divisões Regionais de Campinas e Ri

beirão Preto, tendo como principais produtores os municípios 

de São José do Rio Pardo e Monte Alto, respectivamente, produ

zem cebolas "claras precoces" e tem participação significativa 

a partir de julho, predominando até outubro. 

O período de entressafra de cebola é considera

do de abril a julho (HOFFM.ANN, 1970) . Os preços comportam de 

maneira semelhante nos principais mercados atacadistas do país, 

estando em geral abaixo da média nos meses de outubro .a. feve

reiro, sendo que em abril ocorrem os preços máximos (CAMARGO F9 

e CAMARGO, 1982). 

2,2, ASPECTOS FISIOLÓGICOS 

Segundo EDMOND et aZ.ii(1957), o ciclo da cebola 

envolve duas fases, a primeira em que é produzido o bulbo, e a 

segunda, quando ocorre florescimento e produção de sementes.Na 

fase de formação do bulbo tem-se primeiramente o crescimento 

de folhas e raízes, para ciepois se ter a formação do bulbo,que 

ocorre com o acúmulo de carboidratos. Estes carboidratos acumu 

lados são utilizados pela planta na segunda fase, a reprodu

tiva. 

Segundo JONES e MANN (1963), a formação do bul

bo ocorre quando as condições de fotoperÍodo e temperatura fa-
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vorecem a bulbificação, sendo que uma série de mudanças se ini 

eia, sendo a mais característica o intum�scimento 

das folhas a uma.distância próxima do caule e o 

das bases 

armazenamento 

de reservas das mesmas. Ocorrem ainda pequenas alterações na 

forma das folhas novas que são .produzidas no centro do bulbo, 

a formação de brotações laterais (internas) e finalmente a ces 

sação da produção de raizes e a entrada da planta Em estidio 

de repouso. 

Segundo LERCARI e MICHELI (1981), o estímulo p� 

ra a formação do bulbo não� devido ao excesso de substâncias 

fotossintetizadas na planta, mas devido a substâncias capazes 

de induzir a mobilização das substâncias fotossintetizadas. O 

mecanismo da formação do bulbo esti ligado com a atividade de 

citocininas, que aumenta nas folhas submetidas a condições de 

dias longos. A bulbificação é um fenômeno reversível, indican

do ser dependente de fotoperiodo ati a maturação, ao contririo 

da regulação clissica de florescimento, que necessita 

do estímulo inicial. 

apenas 

Segundo CLARK e HEATH (1923), o conteúdo de IAA 

aumenta a altos níveis na primeira semana �e indução, antes de 

haver sinais visíveis de intumescimento da base das folhas,mas 

cai rapidamente após 5 a 7 dias, eventualmente a níveis infe

riores aos encontrados em plantas não induzidas. 

A bulbificação, segundo BREWSTER (1977), é afe

tada pelos seguintes fatores: fotoperíodo, temperatura, tama

nho de planta, qualidade e intensidade de luz, nutrição mine-
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ral, suprimento e qualidade de igua, injfirias na planta e reg� 

ladores de crescimento ex6genos. 

MAGRUDER e ALLARD (1937) estudaram a resposta 

de várias cultivares americanas e européias quanto ã exigência 

em fotoperiodo e temperatura. Foi encontrado que diferentes culti_ 

vares têm diferentes exigências de fotoperiodo �Inimo necessi

rio para a formação de bulbos. 

Segundo JONbS e MANN (1963), o fotoperíodo exer 

ce importante papel na adaptação de .cultivares de cebola, e os 

ter mos "dia curto" e "dia longo" referem-se a adaptação das cu_l 

tivares a baixas latitudes. Todas as cultivares são plantas de 

dias longos quanto ã formação de bulbos, ou. seja, bulbificam com 

o aumento do fotoperíodo. Cultivares de dias curtos são simple�

mente cultivares que bulbificam em condições de fotoperiodo em 

torno de 12 horas. 

Segundo MAGRUDER e ALLARD (1937), a precocidade 

da cebola depende da capacidade de iniciar a bulbificação em 

fotoperíodo curto e de desenvolver rapidamente o bulbo após ter 

sido atingido o fotoperíodo mínim o, enquanto que a maturação tar 

dia depende do maior requerimento em fotoperíodo e da baixa ve 

locidade de desenvolvimento do bulbo .em fotoperiodo 

ao mínimo, ou ã combinação das duas coisas. 

superior 

TORRES (1951), estudando o comportamento de cul 

tivares do Rio Grande do Sul, verificou que com o aumento do 

fotoperíodo havia uma redução no ciclo da cultura, e que em fo 

toperíodo inferior a 11 horas praticamente não houve formação 
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de bulbos, permanecendo as plantas na fase vegetativa. 

ANAIS e SCHWEISGUTH (1978} verificaram que a 

cultivar "Violet'de Galmi", das Antilhas é insensível a fotop!:: 

riodo. A insensibilidade a fotoperíodo ê um cariter dominante 

em relação à sensi�ilidade, sendo possível produzir híbridos 

F 1 para cultivo nos trópicos. Estes h Íbridos teriam grande 

utilidade 
.,

pois serviriam tanto para os trópicos corno para 

regiões com maior fotoperíodo. 

KEDAR et alii (1975), estudando a cultivar Bet 

Alpha, que ê capaz de bulbificar em condições de.fotoperíodo e 

temperatura decrescentes em Israel, verificaram que .a mesma 

não é indiferente a fotoperiodo, mas que seu fotoperíodo críti 

co ê inferior ao das outras cultivares. A reversão da bulbifi

cação ocorre em todas as cultivares quando se atinge um fotop!:: 

rÍodo inferior ao mínimo, mas este fotoperíodo. mínimo varia con

forme a cultivar, e todas são dependentes do fotoperíodo aié a 

maturação. 

THOMPSON e SMITH (1938) mostraram que para que 

se inicie a bulbificação tanto o fotoperíodo como a temperatu

ra precisam exceder certo mínimo. Os autores verificaram qtie 

para temperaturas muito baixas a bulbificação não ocorre, qual 

quer que seja o fotoperíodo, e à medida em.que aumenta a temp!:: · 

ratura. ocorre uma antecipação da bulbificação � para um .;mesmo 

fotoperíodo. 

Segundo JONES e MANN (1963), a temperatura ê di 

retamente relacionada com a bulbificação, não�se podendo espe-
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cificar o .fotoperíodo mínimo para .uma cultivar, sem especifi

car_,,:a .temperatura. A tempe:r-atura; .. alta ,apressa .a maturação,  �n-  

quanto que a baixa retarda.' Temperatúras baixas em locais de 

alta altitude alongam o ciclo, com produções tardias e com bul 

bos maiorei do que a mesma cultivar plantada na mesma data em 

latitude similar, mas com altitude. menor, e cnm temperatura 

maior. 

Segundo STEER (1980a), existe significativa in

teração entre cultivares, fotoperiodo e temperatura. A culti

var Creamgold exibiu uma dependência de temperatura, não bulbi 

ficando .em nenhum fotoperíodo quando a temperatura foi de 18/ 

/lO ºC (diurna/noturna). A bulbificação requer contínua presen

ça das condições de indução. O desenvolvimento do bulbo cessa 

ao transferi-lo para condições desfavoriveis (dias curtos'. ou 

temperatura baixa). 

STEER (1980b) estudou a influência da temperat� 

ra noturna, verificando que é importante a diferença entre a 

temperatura noturna e diurna. Em seu experimento, a diferença 

de 15ºC induziu bulbificação inferior àquela quando a diferen

ça era de s0 c. A bulbificação foi mais ripida com o aumento da 

temperatura noturna. 

Segundo STEER (1982), a alta temperatura causa 

uma ripida bulbif icação, mas também uma alta taxa respiratória, 

podendo resultar em baixa acumulação de matéria seca, devendo

-se esperar uma maior porcentagem de peso seco sobre peso fres 

co a temperaturas mais baixas. 
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Temperaturas relativamente baixas (em torno de 

4, 5 a 14 ,,o0.C) , . ,causam:dndução, de florescímento ·na cebola {1Ha;,]p- · 

SON, 1933; JONEs· e MANN, 1963). A indução ao florescimento é a 

fetada pelo tamanho da planta e pelo fotoperÍodo (HOLDSWORTH e 

BEA TH , 1 9 5 O ) • 

Segundo JONES e MANN (1963), a idade da planta, 

seu tamanho e quantidades de.reserva armazenadas influenciam o 

mecanismo de bulbificação. Quando se plantam bulbinhos, mudas 

e sementes, a bulbificação e maturação ocorrem nesta ordem. O 

mesmo se verifica comparando-se bulbinhos maiores e menores, i� 

dicando a influência de substâncias de reserva armazenadas. 

JONES (1930) mostrou que existe uma antecipação 

da bulbificação e maturação e um menor tamanho de bulbo à medi 

da que se aumenta a densidade de plantio. 

Robinson (1971, citado por BREWSTER, 1977) sug� 

re que em cultivares com baixo requerimento de fotbperíodo a! 

dade fisiol5gica pode ser importante na bulbificação e matura

çao em condições de inverno moderado. 

A importância dos diferentes fatores depende do 

clima. Em regi6e� tropicais as variações sazonais de temperat� 

ra são particularmente importantes, enquanto que em .regiões te!!! 

peradas o fotoperíodo é mais importante (Abdalla, .1967; Robin

son, 1971; citados por BREWSTER, 1977). MENEZES (1978) verifi

cou que nas condições do submédio São Francisco, onde o fotop� 

ríodo é constante durante o ano, a temperatura é o fator mais 

importante. 
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A necessidade em fotoperÍodo aumenta com o nl-

vel de nitrogênio. A bulbificação é promovida pelo baixo supri 

menta de nitrog�nio_ou alta relação potássio:nitrogênio. 'o fÓ� 

foro aumenta o tamanho do bulbo e apressa a maturação (Scully 

et alii, 1945; Bremer, 1936; Downes, 1959; citados por BREWSTER, 

1977). 

2 . .3, SISTEMAS DE CULTIVO 

Temos hoje predominantemente dois tipos de cul-

tiva , por mudas .e bulbinhos. No cultivo por mu-

das existe a produção de mudas em canteiros, as quais são trans

plantadas manualmente para o campo definitivo aos 35 a 50 dias 

após a semeadura. A semeadura se diem diferentes épocas .. con

forme o local e a cultivar. Em regiões de menor latitude e 

maior temperatura ela é feita antecipadamente, usando-se culti 

vares menos .exigentes em fotoperÍodo. À medida que aumenta a 

latitude e diminui a temperatura usam-se cultivares mais exi

gentes em fotoperíodo e faz-se o plantio mais tarde. 

O cultivo de bulbinhos é feito predominantemen

te na reg1ao de Piedade, e, segundo VALE (1972), iniciou-se cam 

o plantio da "soqueira", que consistia em plantar bulbos _de t�

manha inferior ao comercial, remanescentes da safra anterior,

para conseguir colheita na entressafra. As pesquisas feitas p� 

lo Departamento de Genética, ESALQ, de 1952 a 1963, por Dias e 
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outros (citados por VALE, 1972), tornaram possível o aprimora

mento do sistema, produzindo-se bulbinhos especialmente desti� 

nades ao plantio� DIAS (1963) obtéve uma população melhorada, 

mais precoce e com maior adaptação ao sistema de cultivo pela 

técnica de bulbinho. A população foi conseguida após dois ci

clos de seleção massal a partir da população original Baia Pe

riforme Lacides, e foi denominada Baia Periforme Precoce Pira

cicaba. 

Segundo DIAS (1966), a cultura por bulbinhos e� 

volve duas etapas distintas. Na primeira produzem-se os bulbi

nhos com 1 a 3 cm de diâmetro, ou 5 a 20 g de peso, a partir 

de semeadura em julho ou agosto e com colheita em novembro. Es 

tes bulbinhos seriam armazenados e plantados entre 15 de feve

reiro e 15 de março, com colheita dos bulbinhos comerciais em 

maio, constituindo a segunda etapa. Na região de Piedade o plag 

tio dos bulbinhos ocorre predominantemente em fevereiro. 

Segundo ARAUJO et alii (1980), no Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina, em virtude da latitude, cultivam-se cebo 

las tardias. Em Pernambuco e Bahia cultivam-se aquelas com po� 

ca exigência ao fotoperíodo. Em São Paulo ocorre a produção de 

cebolas de precocidade media e alta. Os principais grupos de 

cultivares são os das "claras precoces" e das.,_' Baias Perifor

mes . O primeiro grupo tem como características marcantes a 

baixa exigência em temperatura e fotoperíodo, tendo corno prin

cipais representantes a Texas Early Grano, Amarela Chata das 

Canárias, Excel e os híbridos Granex. No segundo grupo, de ce-
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bolas de precocidade média e tardias mais exigentes em temper� 

tura e fotoperíodo e mais resistentes a doenças e ao armazena

mento, temos várias seleções de Baia Periforme, Pêra Norte e 

Jubileu. 

Segundo COSTA (1978), não são utilizadas no Bra 

sil cultivares de dias longos, que exigem pelo menos 15 a 16 

horas de luz� s6 podendo ser cultivadas em latitudes acima de 

40º. As cultivares intermediárias exigem de 14 a 15 horas de 

luz, e são cultivadas .entre 28 e 40°. Em regioes tropicais e 

subtropicais utilizam-se cultivares de dias curtos. 

Bulbinho� são também usados em outros paises p� 

ra possibilitar a produção em condições de latitudes muito al

tas, onde a estação de crescimento é muito curta e nao é possi 

vel produzir cebola pelo procedimento normal, e, mesmo com con 

<lições de estaç ão de crescimento maior, para obter ·próduções 

mais precoces (JONES e MANN, 1963). Em Israel existe a cultura 

por bulbinhos em condições similares às nossas, com plantio dos 

bulbinhos em agosto (13 h de luz e 29,3ºC) e colheita em dezem 

bro (10 h de luz e 15, 1ºC) (KEDAR et alii, 1975). 

COSTA (1978) concentrou suas pesquisas em melho 

ramento para a cultura de verão, por possibilitar a produção na 

entressafra com menor custo operacional do que a cultura por 

bulbinhos. Alem de estudar detalhadamente a problemática que 

envolve as condições da cultura de verão, obteve três popula

ções melhoradas promissoras, a Baia do Cedo SMP-IV, a Roxa Cha 

ta de Piracicaba e a Pira Tropical. 
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Segundo COSTA (1978), a cultura de verão ocorre 

em condições adversas de fotoperíodo e temperatura, para as va 

riédades de dias curtos, e em época de grande pluviosidade, o 

que favorece a incidência de doenças. Os fatores ambientais mais 

criticas referem-se a fotoperíodo e temperatura elevada, ·que 

causam a bulbificação das plantas ainda no estágio juvenil, no 

período pré- ou pós-transplante. Após o transplante o fotope

ríodo e a temperatura decrescem atê junho, quando ocorre a co

lheita. A bulbificação precoce na fase juvenil é o fator mais 

crítico no comportamento varietal na cultura de verão. As mu

das bulbificadas entram em dormência e interrompem a continui

dade do .processo vegetativo pós-plantio. Algumas variedades pre

coces e populações selecionadas para a cultura por bulbinhos � 

presentam alta tendência de bulbificar precocemente na cultura 

de verão. A variedade tardia Barre iro, embora não produzindo bu1._ 

bos, não apresenta o problema. A cultivar precoce Cojumatlan e 

em menor grau a Texas Grano também não tem a tendência de bul

bificar precocemente. A sobrevivência de plantas é a segunda 

característica importante de valor adaptativo, estando correla 

cionada com a bulbificação precoce na fase juvenil. A ocorrên

cia de plantas improdutivas está relacionada com . a exigencia 

em fotoperíodo, sendo influenciada pela época de plantio. 

O emprego de seleção massal e seleção massal es 

tratificada tem sido eficiente para conseguir adaptação para a 

cultura de verão, reduzindo a bulbificação precoce e a ocorre� 

eia de plantas improdutivas e aumentando a sobrevivência pos-



-transplante e a produtividade (COSTA, 1978; MELLO et

1978). 
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a7.,ii, 

Segundo MENEZES (1980), as populações seleciona 

das para verao apresentam especificidade para a produção nesta 

epoca, apresentando antagonismo em relação às épocas mais favo 

ráveis de cultivo. 

-

A fase juvenil da cultura de verao caracteriza-

-se por condições de alta umidade, o que favorece a incidência

de doenças, tornando problem�tico o uso da variedade susceti

vel Texas Grano (COSTA, 1978). 
-

As doenças mais importantes na cultura de verao 

são o "mal-das-sete-voltas", causado por coiietotrichum g?.,oeo!!_ 

porioides Penz (Sensu ARX, 1957) e a "raiz-rosada", causada por 

Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorenz, Walker e Larson. 

Para as duas doenças em questão tem sido demon� 

trada a viabilidade e a conveniência do controle através de cul 

tivares resistentes (SILVA, 1976; MELO, 1983; NODA, 1981). 
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3, MATERIAIS E METODOS 

3,1, CULTIVARES UTILIZADAS 

Foram utilizados nos experimentos os materiais 

relacionados na Tabela 1. 

A cultivar Baia Periforme foi considerada como 

testemunha, por se� amplamente cultivada pelos cebolicultores 

da região de Piedade e do Sul do Brasil. O comportamento da 

Baia Periforme é conhecido tanto no cultivo por mudas como por 

bulbinhos, em ampla gama de regiões,. ép.ocas e anos. 
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Tabela 1 - Cultivares qe cebola utilizadas na cultura de verão, em 6 epo

cas de plantio, e respectivas procedências. Piedade, 1982. 

Cultivar 

Pira Ouro 

Pira Tropical 

Pirana 

Pira Lopes 

Pira Grana 

Pira Couto 

Pira Dias 

Pira Rosa 

Pira Dura 

Baia Piracicaba 

Composto Baia de Bulbinho 

Roxa Chata 

Baia do Cedo 

Baia Periforme 

Jubileu 

Barreiro 

Granex 33 

Granex 429 

Texas Grano 

Excel 

Procedência 

IGEN-ESALQ 

IGEN-ESALQ 

IGEN-ESALQ 

IGEN-ESALQ 

IGEN-ESALQ 

IGEN-ESALQ 

IGEN-ESALQ 

IGEN-ESALQ 

IGEN-ESALQ 

Tanebras S/A - São Paulo 

IGEN-ESALQ 

IGEN-ESALQ 

IGEN-ESALQ 

A.G. Lacides - RS 

Est. Exp. Domingos Petrolini 

IGEN-ESALQ 

Asgrow - USA 

Asgrow - USA 

Asgrow - USA 

Asgrow - USA 
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3,2, CONDUÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

Os experimentos foram conduzidos na Fazenda Fruto 

lândia, em Piedade, SP. Piedade e municípios vizinhos 

tuem uma das mais importantes regiões cebolicultoras do 

consti-

pais, 

caracterizando-se por ter produção de cebola em duas épocas dis

tintas, através de dois métodos de cultivo, utilizando a técni 

ca de bulbinhos e de mudas. 

O münicipio localiza-se a 23° 43' de��lãtitude 

Sul e 47 ° 25' de longitude W. Gr., tendo tendo oi dádos de fo� 

t0período representados na Tabela 3. O clima local se classifi 

ca pela efetividade d� preciptação como Bcr, segundo SE[ZER 

(J966), · tendo uma temperatura média anual de 1s º c, uma   média 

de 14° c no m�s mais frio (julho) e de 21 ° c no mes mais quente 

(janeiro). Os experimentos foram realizados a uma altitude de 

950 m, em solo PodzÓlico Vermelho-Amarelo - Orto. 

-

Foram instalados seis experimentos, em seis ep� 

cas, no verao. A técnica de cultivo foi por transplante aos 45 

a 50 dias apos a semeadura .. O delineamento experimental foi em 

bl-bcos ao acaso, com quatro repetições, para uma densidade ini

cial de 40 plantas por parcela de 2 m2
• 

A instalação dos experimentos nas 6 epocas se 

deu conforme as datas constantes na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Datas de.semeadura., transplante e colheita nas seis épocas de 

plantio de cebola na cultura de verão. Piedade, 1982. 

Época Semeadura Transplante Colheita 

1 09/11/81 27/12/81 21 e 28/03/82 

2 24/11/81 12/01/82 9 e 19/04/82 

3 10/12/81 26/01/82 22/05 e 05/06/82 

4 24/12/81 11/02/82 27/06 e 14/07/82 

5 13/01/82 28/02/82 15/07 /82 

6 25/01/82 12/03/82 16/0 7/82 

Tabela 3 - Duração máxima da insolação diária em horas, nos vários meses 

do ano, na latitute de 23° 43' Sul. Os valores correspondem ao 

159 dia de cada mês. 

LATITIITE 23° 43' 

-Janeiro 13,5 Julho 1 O ,8 
Fevereiro 12,9 Agosto 11 , 2 
Março 12,3 Setembro 11,9 
Abril 11 , 5 Outubro 12 ,6 
Maio 10,9 Novembro 13,3 

Junho 1 O, 7 Dezembro 13,6 

Fonte: Dados interpolados de Srnithsonian Metereological Tables, 6<i1 ed., 
1951, tabela 171. 
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A adubação consistiu na aplicação de 1 tonelada 

por hectare de calcário dolomitico e 1 tonelada por hectare de 

adubo com formulação 2�33-12, antes do plantio. As adubações de 

cobertura foram feitas com uréia aos 15, 30, 45 e 60 dias apôs 

o transplante, com 100 kg por hectare.

O controle de ervas daninhas foi feito com a a

plicação de 2 litros por hectare de trifluralina, em pré-plan

tio incorporado, e controle manual das ervas de folhas largas. 

Os tratamentos fitossanit�rios foram feitos com 

base em �plicações periódicas semanais de maneb e quinzenais 

de benomyl e parathion. 

O campo foi irrigado por aspersao, de acordo com 

a necessidade da cultura. 

A colheita dos bulbos se deu de uma ou duas ve

zes, dependendo da cultivar e da época. Os bulbos foram colhi

dos, cortando-se as folhas e raízes, e apôs a cura foram pesa

dos. 

. .  

3.3, PARÂMETROS AVALIADOS 

-

As cultivares, em diferentes epocas de plantio, 

na cultura de verão, foram avaliadas em relação aos seguintes 

caracteres: 
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3,3,l, BULBIFICAÇÃO PRECOCE NA FASE JUVENIL 

Corresponde ao numero de mudas com bulbifica-

çao, expresso em porcentagem, por ocasião do transplante, aos 

45 a 50 dias apôs a semeadura. Esta avaliação foi feita no can 

teiro de produção das mudas. 

3,3.2. SOBREVIVÊNCIA 

-

Corresponde ao numero de plantas remanescentes 

por parcela de 2 m2
, em relação à produção inicial de 40 plan

tas por parcela. A avaliação foi feita por ocasião da colhei

ta. 

3,3.3, PLANTAS IMPRODUTIVAS 

Corresponde ao número de plantas remanescentes 

que nao bulbificaram até o final do experimento. O caráter 

expresso em porcentagem em relação ao total de plantas sobrevi 

ventes. 
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. 3,3,4. OCORRÊNCIA DE MAL-DAS-SETE-VOLTAS 

-

Córresponde ao numero ·de plantas exibindo-sinto 

mas em relação ao número de plantas sobreviventes, expresso em 

porcentagem, avaliado por ocasião da colheita. 

3_, 3, 5, OCORRÊNCIA DE RAIZ-ROSADA 

A incidência de raiz-rosada foi avaliada subdi

vidindo-se os bulbos comerciais em três classes segundo a in

fecção, ou seja, infecção alta, média ou baixa, com 67 a 100, 

...

33 a 67 ou O a 33 por cento de raizes afetadas, respectivamen-

te. Com os dados calculou-se o Índice de infecção (I. I.), da se

guinte forma: 

I. II> =
A x 3 + M x 2 + B x 1 

A+ M + B 

onde: A =  infecção alta; M = infecção média; B = infecção bai-

xa. 

3.3,6, PESO MÉDIO DO BULBO 

Corresponde ao peso total dos bulbos sadios di

vididos pelo número de bulbos, expresso em gramas. 
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3,3,7, PRODUÇÃO 

C6rresponde ao peso dos bulbos de valor comer-

cial, em gramas por parcela de 2 m2
• O peso refere-se aos

bulbos ap6s a eliminação de folhas, raizes e ap6s a cura dos 

mesmos. 

3,4, PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

Os resultados obtidos foram analisados estatis

ticamente, conforme o cariter considerado, da seguinte forma: 

3.4,1, BULBIFICACÃO PRECOCE NA FASE JUVENIL 

Este cariter foi avaliado no canteiro de produ

ção de mudas, não se tendo repetições e casualização. Por esta 

razão são apresentados apenas os dados biol6gicos sem anilise 

estatistica. 

3,4,2, SOBREVIVÊNCIA E OCORRÊNCIA DE MAL-DAS-SETE

�·voLTAS 

Os dados obtidos •foram transformados para 
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✓ x + 0,5 1

, .fazendo-se análise de variância dentro_de cada�p�

ca :.e .comparando ,os -tra.t amentos ,pelo. testé .'tt�'. As sei:s  épocas 

foram submetidas.à análise conjunta de variância, compa�ando-    

-se suas médias pelo teste "t". Utilizaram-se as recomendações  

de PIMENTEL GOMES (1977) e STEEL e TORRIE (1960). 

3,4,3, PLANTAS IMPRODUTIVAS 

Os dados foram comparados den�ro de cada 

e entre as seis épocas pelo teste de Friedman, segundo 

(1976). 

epoca 

CAMPOS 

3,4,4, OCORRÊNCIA DE RAIZ-ROSADA ., PESO MÉDIO DOS BUL

BOS E PRODUÇÃO 

Nestes caracteres a análise estatística so foi 

aplicada nas épocas 1 a 4. Os dados de produção e peso médio 

das épocas 5 e 6 são apresentados sem análise estatística. Fez

-se a análise de variância e comparações pelo teste "t" em ca

da época. A comparação entre as épocas foi feita por análise 

conjunta de variância e teste "t". Para peso médio e produção 

as análises foram feitas ap6s a transformação dos dados para 

I x + 0,5 1• Seguiram-se as recomendações de PIMENTEL GOMES (1977) e 

STEEL e TORRIE (1960). 
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4, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4,1, BULBIFICACÃO PRECOCE NA. FASE JUVENIL 

Os dados de bulbificação precoce na fase juve

nil estão representados, em porcentagem, na Tabela 4. Pelos da 

dos observa-se urna maior incidência de bulbificação precoce nas 

três épocas iniciais, quando são maiores a temperatura e o fo

toperíodo. Das épocas 3 a 6, ou seja de 26 de janeiro a 12 de 

março, verifica-se urna redução gradativa da porcentagem de pl� 

tas bulbificadas, concordando com as observações de COSTA (1978). 

As cinco cultivares que tiveram a menor média nas 
. -

seis epocas 

foram, em ordem crescente de média, a Roxa Chata (0,52%), a Bar 

reiro (0,67%), a Texas Grano (3,37%), a Pira Ouro (4, 95%) -e a 

J�bileu (5,42%). Nas três épocas iniciais as melhores foram a 

Roxa Chata (0,67%), a Texas Grano·(0,87%), a Barreiro (1,03%), 
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Tabela 4 - Porcentagem de mudas bulbificadas, por ocasião do transplante. 
Piedade, 1982. 

Cultivar Época 
Média 

1 2 3 4 5 6 

Pira Ouro 21,2 2,8 0,9 2,4 1 ,4 1,0 4,95 

Pira Tropical 18,4 9,2 5,3 5,8 3,2 2,6 7,42 

Pirana 16,0 15 ,9 1 O, 1 5,2 8,9 4,3 70,07 

Pira Lopes 4,8 31 ,o 9,2 5, 1 2,6 1 , 5 9,03 

Pira Grana 38, 1 33,6 30,0 21, 9 12,4 13 ,3 24,88 

Pira Couto 11, 1 16, 3 22,5 7,7 13, 9 7,4 13, 15 

Pira Dias 76,4 88,3 64,4 47,7 13,7 35,6 54 ,35 

Pira Rosa 7,0 6,6 9, 1 7,8 2,2 1 , 2 5,65 

Pira Dura 42,2 60,0 47 ,o 78,4 34,0 25,0 47, 77 

Baia Piracicaba 45,? 48,7 65, 7 45,2 20_,o 18,8 40,60 
Comp. B. Bulb. 70,5 64,0 55,2 28,0 37,2 17,2 45,35 

.Roxa Chata 2,0 o o o 1 , 1 o · O 52
'·' 

Baia do Cedo 26,8 24,7 1 o, 5 11, O 3,8 5, 1 13,65

Baia Periforme 26,5 6,5 8,9 . 7,2 2,4 0,5 8,67 

Jubileu 4, 1 7,6 4,4 9,3 4,0 3, 1 5,4� 
Barreiro o 0,7 2,4 0,9 o o 0,67 

Granex 33 11 , 6 _ 33,7 78,6 20,6 6,5 3,6 25, 77 
Granex 429 4, 1 8,3 22,5 3,8 1,9 1 , 6 7,03 
Texas Grano o o 2,6 2,8 13,3 1 , 5 3 ,37 

Excel 40,0 7,2 50,0 40,0 29,7 9,8 29,45 

Média 23,30 23,26 24,96 17, 54 1 O ,61 7,66 17 ,89 
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a Jubileu (5,37%) e a Pira Rosa (7,52%). A Baia Periforme teve 

a média de 20,6% nas 3 épocas iniciais e 13,65% nas 6 épocas. 

Resultados semelhantes foram obtidos por COSTA 

( 19 7 8) , que encontrou como não tendo ten"dência . a bulbificar pre

cocemente as cultivares Barreiro e Cojumatlan, e em menor grau 

a Texas Grano. A Roxa Chata é resultante de seleção dentro da 

Cojumatlan, podendo-se dizer que os resultados se repetiram. 

A fase mais crítica de bulbificação precoce foi 

nas três épocas iniciais (27/12/81 a 26/01/82). As cult±vares 

adaptadas ao sistema. de cultivo por bulbinhos apresentam maior 

tendência à bulbificação precoce, enquanto que nas cultivares 

selecionadas_e adaptadas à cultura de verão, esta incidência é 

baixa (COSTA, 1978). A maturidade parece afetar a bulbificação 

na fase juvenil, contudo, a Pira Tropical e a Roxa Chata, embo 

ra precoces, nao bulbificaram. 

Nem todas as cultivares, individualmente, apre

sentaram uma tendência linear de redução da porcentagem de plan

tas bulbificadas precocemente com as diferentes datas de plan

tio. Atribui-se este fato a possíveis problemas de amostragem, 

já que não houve repetições nos canteir9s de produção das mu

das e nas coletas destes dados. 

A resistência à Raiz-Rosada é um fator correla

cionado com a não formação de bulbos na fase juvenil (ver item 

4.4. e Tabela 24). 

Os fatores ambientais que provocam a formação 

de bulbos na fase juvenil são a temperatura e o fotoperiodo, 
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- -

que sao altos no verao, e a maneira de controlar o problema e, 

através de cultivares resistentes e do manejo da adubação ni

trogenada, pois altos teores de N interf erem na predisposição 

da cebola a bulbificar, aumentando a necessidade de f otoperío

do e temperatura para induzir a bulbificação. 

4,2, SOBREVIVÊNCIA 

Os dados de plantas sobreviventes sao apresent� 

dos na,Tabela 11, em número de plantas remanescentes por pare� 

1 a com 40 plantas inicialmente. Os dados foram transformados para 

✓ x + 0,5', verificando-se efeito signif icativo para tratamen

tos em todas as épocas, detectado pelo teste F ao nível de 1%

de probabilidade. Na época 2 houve efeito significativo a 1%

de probabilidade para blocos. As análises de variância de cada

época constam das tabeias 4 a 10. Os dados transformados estão

resumidos na Tabela 57 .
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Tabela 5 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima si_g 

nificativa pelo teste "t" da análise de variância dos . dados 

transformados ( ✓ x + O, 5') de plantas sobreviventes .(em número), 

da época 1. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrado 

Médio 

0,3629 

1,9194** 

O ,4725 

16, 7% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): 1,30 (a 1 % de probabilidade) 

0,97 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 6 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima si_g_ 
nificativa pelo teste 11t" da análise de variância dos dados
transfonnados (/ x ,LO, 5 ') _ de plantas� sob revi ventes_ (em número) , 
da época 2. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 
Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrado 
Médio 

0,8490** 

2, 1608** 

o, 1612 

8,5% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): 0,76 (a 1% de probabilidade) 

0,57 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 7 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima si_g_ 

nificativa pelo teste "t" da análise de variância dos dados 

transformados ( ✓ x + O, 5 1

) de plantas- sobreviventes (em número;, -

da época 3. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrado 

Médio 

0,5406 

1 ,6425** 

0,5071 

17,7% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): 1,34 (a 1% de probabilidade) 

1,01 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 8 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima si_g_ 

nificativa pelo teste "t" da análise· da variância dos dados 

transfO'r:mados ( ✓ x + O, s') de plantas sobreviventes ( em número) , . 
da época 4. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TDTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrado 

Médio 

0,0184 

2,0898** 

O, 1544 

7,5% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): O, 74 (a 1% de probabilidade) 

0,56 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 



. 3 S . 

Tabela 9 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima si_g_ 

nificativa pelo teste "t"·da análise ·da variância dos dados 

transfonnados ( ✓ x- + O, S ') de plantas sobreviventes ( em número) , 

da época S. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrado 

Médio 

0,1161 

0,6073** 

0,2S02 

10,2% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): 0,94 (a 1% de probabilidade) 

0,71 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 1 O- Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima si_g_ 

nificativa pelo. teste "t" da · análise·. da · variância dos dados 

trai1sfonnados (✓ J
( 

+ 0,5
1

)_ de pla_ntas sobreviventes (em número), 

da época 6. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Tratamentos (ajustado) 

Resíduo 

TITTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

19 

54 

76 

Diferença mínima significativa (teste "t"): 

Comparações 

Pira Dias x testemunha 

Barreiro x testemunha 

Demais 

a 1% de 

probabilidade 

O ,61 

0,69 

O ,56 

Quadrado 

Médio 

0,0683 

0,4165 

0,3495** 

0,0896 

5,2% 

a 5% de 

probabilidade 

0,46 

0,52 

0,42 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 11 - Número de plantas sobreviventes, por ocasião da colheita. Mé

dia de 4 repetições. Piedade, 1982. 

Epoca 
Cultivar 

2 3 4 5 6 

Pira Ouro 21, 25 24,25 11,75** 31,25 23,75 33,25 

Pira Tropical 17, 00 21,25 21,00* 32,00 27,00 32,00 

Pirana 15, 75 26,75 22,00 31 ,25 19,25 34,00 

Pira Lopes 15,00 21, 25 20,00 27,25 25,75 32,50 

Pira Grana 20,50 19,75* 15, 50 29,75 21,00 31,00 

Pira Couto 19,00 21,25 16,75 30,50 27 ,oo 29,50 

Pira Dias 11 , 50* 11, 75** 12,75* 19,25* 23,50 30,00 

Pira Rosa 20,50 19,50* 13, 50* 33,00 21,75 35,50* 

Pira Dura 12, 00 17,00** 25,00 24,00* 20,50 28,50 

Baia Piracicaba 11 , 00* 19,25* 15,00* 11,50** 17,75 27,00 

Cornp. Baia de 
Bulbinho 10,75* 12 7 5** , 16,00 24,50* 22,75 28 ,50 

Roxa Chata 15,50 31,25 22,50 34,75 27,25 29,25 

Baia do Cedo 15, 25 21, 7 5 23,00 32,50 27,00 30,00 

Baia Perifonne 19,00 26,25 24,25 31,25 20,75 30,50 

Jubileu 17,00 28,00 14,75* 30,50 28,25* 26,25 

Barreiro 19,75 34,00* 13,00** 34,00 31 , 25* 36,50* 

Granex 33 27 ,00 22,00 09,25** 21 ,75** 26 ,00 31, 75 

Granex 429 29,25* 33,75* 15, 25* ~· 24,00* 23,00 29 ,50 

Texas Grano 23,00 29,00 11,25** 30,25 24, 75 21,00** 

Excel 5,75** 10,75** 8,00** 11,75** 17,00 29,25 

Média 17,29 22,58 16,52 27,25 23,76 30,28 

** Difere da testernilllha (Baia Perifonne) pelo teste "t" a 1% de probabili-

dade. 

* Idem, a 5%.
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Na época 1 a cultivar Granex 429 foi superior i

testemunha, diferindo desta a 5% de probabilidade pelo teste 

"t". As cultivares Pira Dias, Baia Piracicaba� Composto Baia 

de Bulbinho e Excel foram inferiores, sendo que as três primei 

ras diferiram da testemunha a 5% e a Última a 1% de probabili

dade pelo teste "t". 

Na época 2 foram melhores do que a testemun ha 

as cultivares Barreiro e Granex 429, ambas diferindo desta a 

5% de probabilidade pelo teste "t". Foram inferiores, diferin

do ao nível de 5% as cultivares Pira Grana, Pira Rosa e Baia 

Piracicaba, e a 1% as cultivares Pira Dias, Pira Dura, Compos

to Baia de Bulbinho e Excel. 

Na época 3 nenhuma cultivar diferiu estatistica 

mente para melhor da testemunha. Foram inferiores as cultiva

res Pira Tropical, Pira Dias, Pira Rosa, Baia Piracicaba, Jubi 

leu e Granex 429, diferindo a 5%, e as cultivares PiraOuro, Ba� 

reiro, Granex 33, Texas Grano e Excel, diferindo a 1% de prob� 

bilidade pelo teste "t". 

Na época 4 foram inferiores, diferindo da teste 

.munha a 5%, a Pira Dias, Pira Dura, Composto Baia de Bulbinho 

e Granex 4 29, e, a 1 % de probabilidade, a Baia Piracicaba, Granex 

33 e Excel. 
� 

Na epoca 5 foram superiores a Jubileu e a Bar-

reiro, ambas diferindo da testemunha ao nível de 5% de probabi 

lidade pelo teste "t". 

Na epoca 6 tiveram maior sobrevivência a Pira 
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Rosa e Barreiro, e menor a Texas Grano, todas diferindo da tes 

temunha ao nível de 5% de probabilidade pelo teste "ti!. 

Compararam-se as diferentes épocas entre si pe

la análise conjunta, que foi feita em duas partes, primeiro com-

parando-se as epocas 1 a 5, e depois comparando-se as 

4, 5 e 6, atendendo aos requisitos de BOX (1954). Nas 

epocas 

compa-

rações entre as épocas 1 a 5 nota-se um valor de F altamente 

significativo (a 1% de probabilidade) para tratamentos, épocas 

e interação entre tratamentos x épocas. Para as épocas 4, 5 e 

6 o teste F foi significativo ao nível de 5% de probabilidade 

para tratamentos, e a 1% para epocas e para a interação entre 

tratamentos x épocas (Tabela 12). 
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Tabela 12 - Quadrados médios, coeficientes de variação e diferenças míni

mas significativas pelo teste "t" das análises conjuntas de v� 

riância dos dados transformados(/ x + 0.5') de plantas sobre
viventes (em número), épocas 1, 2, 3, 4 e 5, e 4, 5 e 6. Pieda 

de, 1982. 

Fontes de 

Variação 

Tratamentos 

Épocas 

Int. Trat. x Épocas 

Resíduo médio 

Coeficiente de variação 

Épocas 1, 2, 3, 4 e 5 

Graus de 

Liberdade 

19 

4 

76 

285 

Quadrados 

Médios 

4, 2705** 

20,5202** 

1 , 0373** 

0,3091 

22, 16% 

Diferença mínima significativa (teste "t") 

a 1% de probabilidade 

. a 5% de probabilidade 

0,43 

0,32 

Épocas 4, 5 e 6 

Graus de Quadrados 

Liberdade Médios 

19 1,7198* 

2 8,2989** 

38 0,6969** 

169 O, 1642 

16,02% 

0,36 

0,27 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 

* Idem, a 5%.
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As épocas f oram comparadas uma a uma pel o  teste 

" t" ,  verificando-se que as épocas de menor sobrevivência foram 

a 1 e a 3. P ode=-se dizer I que da época 3 à 6 (transplante entre· 

26/01/82 e 12/03/82) existe uma tendência de aument o  na sobre

vivência das plantas. Os resultados destas comparações estão r� 

presentados na Tabela 13. 

Tabela 15 - Comparação entre as épocas pelo teste "t". Médias de dados 

reais e transformados de plantas sobreviventes, e significân -

eia. Piedade, 1982. 

Época 

Média 

Média dos dados 

transformados 

Signifi-
- . 

cancia 

(1%) 

(5%) 

1 2 

17, 29  22,58 

4, 12 4,73 

a a/ b 

a b 

a/ as letras diferentes indicam que
-

nível de probabilidade epocas ao 

3 4 5 6 

16, 52 27, 25 23,76 30,28 

4,03 5,21 4,89 5,53 

a cd bc d 

a c b d 

há diferenças significativas entre as 

indicado entre parênteses. 

Os dados de plant as sobreviventes mostraram uma 

correlação negativa com os  dados de bulbificação precoce na fa 

se juvenil. Esta correlação f oi significativa ao nível de 1% 

de probabilidade nas epocas 1 a 4, significativa a 1% na época 

5 e não significativa na época 6, como pode ser verificado na 
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Tabela 14. Os dados sugerem que esta correlação nega tiva exis

te e m  condições de a lto f o toperíodo e tempera tura, como ocorre 

nas épocas iniciais, não ocorrendo em condições ambientais mais 

f avoráveis. COSTA (19 78), tra ba lh a ndo com a cultura de verão, 

já verificou que estes dois carac teres eram relacionados. 

A bulbificação observada na f a se juvenil conti

nua a pós o tra nspla nte, causa ndo baixa sobrevivência pós-pla n

tio. 

Tabela 14 - Coeficientes de correlação entre o número de plantas sobrevi

ventes e a porcentagem de plantas bulbificadas na fase juve

nil, nas diferentes épocas. 

Época 1 2 3 4 5 

Coeficiente de 

correlação 

-0,811** -0,682** -0,722** -0,696** -0,542*

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

* Idem, a 5%.

6 

-0,233

De ma ne ira gera l, a sobrevivência de. plantas foi 

baixa. O tra nspla nte, nas condições de verão, causou um choque 

no crescimento induzindo ã bulbificação e trazendo uma 

sobrevivência às mesmas. 

ba ixa 

A semeadura direta parece a co nselhável para a 
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cultura de verão, pois proporcionaria menor incidência de bul

bificação precoce por ser menos densa (JONES, 1930), e evita

ria os choques causados pelo transplante, contribuindo para u

ma população de plantas ideal. 

4,3, PLANTAS IMPRODUTIVAS 

Os dados referentes à porcentagem de plantas i� 

produtivas estão contidos na Tabela 15. Tais dados foram anali 

sados estatisticamente pelo teste de Friedman, segundo CAMPOS 

(1976). Houve diferenças significativas ao nível de 1% de pro

babilidade entre as cultivares nas épocas 2, 3, 4 e 6 (Tabela 

5 8). As cultivares não diferiram significativamente entre si 

nas épocas 1 e 5. 

Diferenças em relação à testemunha foram detec

tadas nas épocas 2, 4 e 6. Na época 2 apresentaram maior inci

dência de plantas improdutivas as cultivares Pira Dura e Baia 

Piracicaba, diferindo d� mesma a 5%, e o Composto Baia de Bul

binho, diferindo a 1% de probabilidade pelo teste de Friedman. 

Na época 4 a Roxa Chata teve menor incidência, e na época 6 a 

Pira OurB e a Barreiro tiveram maior incidência, todas diferin 

do da testemunha a 5% de probabilidade. Os dados do teste de 

Friedman estão resumidos na Tabela 58, no Apêndice. 
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Tabela 15 - Porcentagem de plantas improdutivas, por ocasiao da colheita. 

Média de 4 repetições. Piedade, 1982. 

Época 

Cultivar 

1 2 3 4 5 6 

Pira Ouro 6,62 16 ,38 22,50 63,24 92,73 96,15* 

Pira Tropical 11 , 55 19, 14 22,62 42,02 78,23 77 ,30 

Pirana 6,73 35,57 64,48 78,03 94, 74 89, 16 

Pira Lopes 13,84 24,82 51,99 47,20 94,64 91 ,44 

Pira Grana 1, 85 34,22 58,34 50,31 89,37 91,86 

Pira Couto 3,41 24,66 46, 14 32,11 87,02 84,80 

Pira Dias 13,46 60, 18 75, 18 48,46 78,52 85,85 

Pira Rosa 15,08 34,91 36,60 34,56 77, 75 94,44 

Pira Dura 16,70 69,40* 85,50 65,53 86,29 80,32 

Baia Piracicaba 17, 27 66,10* 83, 77 80,69 86, 19 81,06 

Composto Baia de 
Bulbinho 16,42 67,20** 75,90 57,60 95,74 92,12 

Roxa Chata 24 ,44 24,45 5, 72 20, 72* 47,85 79,85 

Baia do Cedo 22,35 27,70 49,80 39,92 91, 18 88,11 

Baia Periforrne 
(testemunha) 13,74 16, 10 55,00 58,84 90,60 83,70 

Jubileu 11 , 36 15,23 50,56 62,22 92,32 85,62 

Barreiro 19,47 31,06 39,84 67,�7 95,97 98,57* 

Granex 33 9,16 22,97 35,76 35,32 82,30 72,04 

Granex 429 15,52 36,70 29,84 49,90 74,54 87,18 

Texas Grano 19,36 50,02 53,11 86,94 87,68 86,92 

Excel 20, 14 41, 72 69 ,64 60,31 83,57 86 ,67 

Media 13,92 35,93 50,62 54,06 85,36 86,66 

** Difere da testemunha ao nível de 1% de probabilidade pelo teste de Fried 
man. 

* Idem, a 5%.
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-

As comparaçoes entre as epocas , feitas pelo tes 

te de Friedman, estão representadas na Tab ela 16. Ex.is te uma 

tendência de aumento de plantas improdutivas nas épocas mais 

tardias, quando ocorre uma redução na temperatura e no fotope

riodo. Isso ocorre de maneira acentuada na região de Piedade 

porque se trata de uma regiao microclimática, predominando te� 

peraturas amenas no inverno. A cultivar Roxa Chata, pouco exi

gente em fotoperíodo, mostrou ser mais resistente em relação à 

formação de plantas improdutivas, tendo a menor incidência nas 

épocas 3 a 5 e a terceira menor na epoca 6. As cultivares Bar

reiro e Pira Ouro tiveram altas taxas de plantas improdutivas 

nas épocas finais, principalmente na época 6. Os resultados con

cordam com os de COSTA (1978), que verificou que a ocorrência 

de plantas improdutivas está relacionada com a exigência em f� 

toperíodo, sendo influenciada pela data de plantio. Coinciden

temente as cultivares mais resistentes à Raiz-Rosada apresent� 

ram maior incidência de plantas improdutivas. 

Tabela 16 - Plantas improdutivas. Médias de cada época, R., x 2 (teste de 
l r 

Friedman) e significância. Piedade, 1982.

Êpoca 1 2 3 4 5 6 2 

Xr 

Média 13,92 35, 93 50,62 54,06 85, 36 86,66 
84,2** 

R-
l 

22,0 4 6,0 70,0 65,0 112, O 105,0 

Signifi-
�ânciaª1 a ab b b c c 
a/ letras diferentes indicam que há diferenças a 1 e 5% de probabilidade 

entre os dados. 
** Significativo a 1% de probabilidade. 
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4.4, OCORRÊNCIA DE RAIZ-ROSADA 

Os dados referentes à infecção por raiz - rosada 

estão representados na Tabela 21. Os dados se referem âs epo-

cas 1 a 4. A incidência de raiz-rosada foi medida em relação 

aos bulbos comerciais, e, havendo baixa produção de bulbos co-

merciais nas �pocas 5 e 6, o cariter não foi considerado 

tas épocas. O teste F acusou diferenças significativas ao 

vel de 1% de probabilidade nas épocas 1, 2 e 3, e ao nivel 

5% na época 4. Não houve efeito signifitativo para blocos 

nes-

nl-

de 

em 

nenhuma das épocas. As anilises de variancia de cada época es

tão representadas nas Tabelas 17 a 20. 
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Tabela 1 7 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença 
.,. . 

mrnlllla 

significativa pelo teste "t" da análise de variância dos dados 

de raiz-rosada, expressos em índice de infecção (I. I.) , da ép_Q 

ca 1. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Tratamentos (ajustado) 

Resíduo 

TITTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

19 

19 

56 

78 

Diferença mínima significativa (teste "t") 

Comparações 

Pira Lopes x testemunha 

Demais 

a 1% de 

probabilidade 

O, 51 

0,47 

Quadrado 

Médio 

0,1624 

0,2668 

0,2651** 

0,0625 

11,96% 

a 5% de 

probabilidade 

0,38 

0,35 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 18 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima 

significativa pelo teste "t" da variância dos dados de raiz-ro 

sada, expressos em Índice de infecção (I.I.), da época 2. Pie

dade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrado 

Médio 

0,0477 

0,2069** 

0,0802 

12,0% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): 0,53 (a 1%-de probabilidade) 

0,40 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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... . 

mmnna

significativa pelo teste "t" da análise de variância dos dados 

de raiz-rosada, expressos em Índice de infecção (I.I.), da ép� 

ca 3. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Tratamentos (ajustado) 

Resíduo 

TOfAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

19 

56 

78 

Diferença mínima significativa (teste "t") 

Comparações 

Excel x testemunha 

Demais 

a 1% de 

probabilidade 

0,82 

0,76 

Quadrado 

Médio 

0,0383 

0,5567 

0,5561** 

O, 1606 

18,9% 

a 5% de 

probabilidade 

0,61 

0,57 

** Significativo ao nível de 1 % de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela �O - Quadrados mêdios, coeficiente de variação e diferença mínima 

significativa pelo teste 11t11 da análise de variância dos dados 

de raiz-rosada, expressos em índice de infecção (I.I.), da ép� 

ca 4. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Tratamentos (ajustado) 

Resíduo 

1DTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

19 

48 

70 

Diferença mínima significativa (teste 11t")

Comparações 

Baia Piracicaba, Granex 

429 e Texas Grano x tes 

temunha 

Pira Dura e Excel x 

testemunha 

Demais 

a 1 % de 

probabilidade 

0,81 

o, 72 

0,68 

Quadrado 

Médio 

O, 1054 

0,2976 

0,2067* 

O, 1088 

16,4% 

a 5% de 

probabilidade 

0,60 

0,54 

0,51 

** Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 21 - Índice de infecção de raiz-rosada (I. I.) , nas épocas 1 a 4. Mé 

dias de 4 repetições. Piedade, 1982. 

Cultivar 

Pira Ouro 

Pira Tropical 

Pirana 

Pira Lopes 

Pira Grana 

Pira Couto 

Pira Dias 

Pira Rosa 

Pira Dura 

Baia Piracicaba 

Comp. Baia de Bulbinho 

Roxa Chata 

Baia do Cedo 

Baia Perifonne 

Jubileu 

Barreiro 

Granex 33 

Granex 429 

Texas Grano 

Ex:cel 

Média 

1 2 

1,87 2,08* 

Época 

1 ,54** 1 ,86** 

2,09 2,29 

2,29 2,26 

2,20 2,50 

2,04 2,35 

2,35 2,67 

2,12 2,22 

2, 19 2 ,44 

2,38 2,61 

2,15 2,49 

1,82* 2, 14* 

2,19 2,61 

2,20 2,54 

2,32 2,72 

1,56** 2,08* 

2,44 2,54 

1,77* 2,18 

2,00 2,27 

2,32 2,43 

2,09 2,36 

3 

1, 88* 

1,38** 

2,07 

2, 14 

2,28 

1,92* 

2,58 

1 , 74 ** 

2,25 

2,39 

2,62 

1 ,67** 

2,48 

2,55 

2 ,21 

1,42** 

2,24 

2,58 

2,00 

2,00 

2, 12 

4 

1,64 

1, 50 

1, 70 

1,94 

2,09 

2,42 

2,22 

1,86 

2,00 

2,50 

2, 16 

1, 88 

1,88 

2,00 

2,25 

1 ,64 

2,26 

2,50 

2,00 

2,00 

2,02 

** Difere da testemunha a 1% de probabilidade (teste "t"). 

* Idem, a 5%.

II = Ax3 + Mx2 + Bx1

A+M+B 

Média 

1,87 

1, 57 

2,04 

2, 15 

2,27 

2, 18 

2,46 

1 ,98 

2,21 

2,46 

2,36 

1,88 

2,29 

2,32 

2,37 

1,68 

2,37 

2,24 

2,06 

2, 19 

2,15 

onde A - infe cção; M - infe cção média; B - infecção b aixa.
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Na época 1 as cultivares Pira Tropical e Barrei 

ro sofreram a menor infecção, diferindo da testemunha ao nível 

de 1 % de probabilidade. Nesta época a Roxa Chata e · a Granex 

429 também sofreram baixa infecção, diferindo a 5% de probabili_ 

dade da testemunha. 

Na época 2 sofreram menor infecção a Pira Tropi_ 

cal, a Pira Ouro, a Roxa Chata e a Barreiro, a primeira dife

rindo da testemunha ao nível de 1% de probabilidade e as ou

tras ao nível de 5%. 

Na época 3 as cultivares Pira Tropical, Pira R� 

sa, Roxa Chata e Barreiro tiveram a menor infecção, diferindo 

da testemunha ao nível de 1% de probabilidade . .  As cultivares 

Pira Ouro e Pira Couto também tiveram baixa infecção nesta é

poca, diferindo da testemunha a 5% de probabilidade. 

Na época 4 nenhuma cultivar diferiu estatistica 

mente da testemunha. 

A comparação das diferentes épocas entre si pe

la análise conjunta de variância (Tabela 22) mostrou efeitos 

altamente significativos para tratamentos e para épocas, dete� 

tados pelo teste F ao nível de 1%.de probabilidade, sem contu

do detectar efeito para a interação entre tratamentos x epo

cas. 
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Tabela 2 2 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença 
-- . 

minDna 

significativa pelo teste "t" da análise conjunta de 

dos dados de raiz-rosada, expressos em Índice · .de. 

(I.I.), das épocas 1 a 4. Piedade, 1982. 

.- . 

var1anc1a 

·irifecg:ão

Fontes de Variação 

Tratamentos· 

Êpocas 

Int. Trat. x Épocas 

Resíduo médio 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

19 

3 

57 

217 

Quadrado 

Mé dio 

0,9816** 

1 ,8513** 

O, 1155 

O, 1030 

15,81% 

Diferença mínima significativa ( teste "t"): 0,14 (a 1% de probabilidade) 

0,11 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 

As epocas fo ram comparadas uma a uma pelo tes te 

"t" (Tabela 23), verific ando-se que as épocas 1, 3 e 4 não di-
-

feriram estatis ticamente ent re si e que a epoca 2 foi a de 

maio r  incidência, diferindo das d emais ao nível de 1% de prob� 

bili dade. 
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Tabela 2 3 - Comparação entre as épocas pelo teste "t", quanto à infecção 
de raiz-rosada. Médias do índice de infecção em cada epoca e 

 

significância. Piedade, 1982. 

Época 2 3 4 

Média 2,09 2,36 2,12 2,02 

Significânciaª1
a b a a 

a/ as letras diferentes indicam que há diferença entre os dados a 1 e 5%,
pelo teste "t". 

Provavel mente a partir da época 4 (colheita em 

27/06 e 14/07/8 2) a raiz-rosada deixa gradativamente de _ser 

problema, à medida em que se reduz a temperatura, já que a raiz-rosada se 

desenvolve preferencialmente em temperaturas altas (HANSEN, 192�; DAVIS e 

HENDERSON, 1937; GORENZ et alii, 1949 e PFLEGER e VAUGHAN, 1971). Houve 

diferenças marcantes nas três primeiras épocas das cultivares 

Pira Tro pical ,  Roxa C hata e Barr eiro com a testemunha. Na épo

ca 3 começa a haver uma menor infecção em várias cultivares. Pro

vavelmente as condições ambientais estejam deixando de ser fa

voráveis à doença nesta época, mostrando bo ns resultados para 

este caráter em al gumas cultivares que até então não diferiam 

estatisticamente da testemunha. 
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Comparando-se a infecção de raiz-rosada com a 

porcentagem de plantas bulbificadas na fase juvenil, verifi

ca-se uma correlação positiva significativa ao nível de 1% de 

probabilidade nas épocas 1 e 2 ,  significativa a 5% na época 3 

e não significativa na época 4 (Tabela 24). Nota-se claramente 

uma maior correlação entre os dois caracteres nas épocas mais 

críticas, quando são maiores a .temperatura e o fotoperíodo. É 

possível que haja uma correlação genética entre a suscetibili

dade à rai z-rosada e a sensibilidade à bulbificação precoce na 

fase juvenil, ou que a bulbificaçã� seja induzida pelos feri

mentos radiculares causados pela doença, já que BREWSTER (1977) 

reporta injiirias radiculares como um dos fatores capa zes de a

fetar a bulbificação. De qualquer forma, ambos os caracteres 

sao indesejáveis para a cultura de verão, notadamente nas épo

cas mais críticas. 

Tabela 2 4 - Coeficientes de correlação entre o Índice de infecção (1. I.), 

de raiz-rosada e a porcentagem de plantas bulbificadas na fase 

juvenil, nas épocas 1 a 4. Piedade, 1982. 

Época 1 2 3 4 

Coeficiente de 

correlação +0,740** +0,568** +0,508* +0,326

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

* Idem, a 5%.
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Verifica-se uma correlação negativa, significa

tiva ao nível de 5% de probabilidade, entre a infecção de raiz

-rosada e a sobreviv�ncia na épo ca 4. Nas outras épocas, entre 

ta nto, não ex is te tal correlação (Ta bel a 2 S) . 

Tabela 25- Coeficientes de correlação entre o índice de infecção de raiz

-rosada (I.I.) e o -número de plantas sobreviventes por parce

la, nas épocas 1 a 4. Piedade, 1982. 

Época 

Coeficiente de 

correlação 

1 

-0,320

2 

-0,360

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

3 4 

+0,080 -0,559*

O fato da cul tivar Excel, tida co mo resistente 

(JONES e MANN, 1963), não se apresentar co mo ta l no presente tr� 

balho pode ser devido ao critério de avaliação, pois
,, 

.segundo NO 

DA (1981), cul tivares resistentes i raiz-rosada podem ser ava

liadas como suscet íveis �dependendo do cri-têrio. utilizado, e nem 

sempre as cul tivares resistentes apresentam o melhor resultado 

na_produção. 
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4,5, OCORRÊNCIA DE MAL-DAS-SETE-VOLTAS 

Os dados referentes à infecção por mal-das - se

te-voltas, expressos em porcentagem, estão representados na T� 

bela 3Z. Para serem analisados estatisticamente os mesmos fo

ram transformados para ✓ x + O, 5' (Tabela 59'). 
-

Em todas as epocas teve-se efeitos significati- 

vos para cultivares, detectados pelo teste F ao nivel de 1% de 

probabilidade na� �pocas 2, 3 e 6, e a 5% nas �pocas 1, 4 e 

5. Na ;poca 5 obteve-se tarnb�m efeito significativo para blo

cos, ao nível de 1% de probabilidade. As análises de variância 

de cada época estão representadas nas Tabelas 26 a 3�. 
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Tabela 26 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima 

significativa pelo teste "t" da análise de variância dos dados 

transformados ( ✓ x + O, 5') de infecção de mal-das-sete - voltas 

(em porcentagem), da época 1. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrado 

Médio 

11,3567 

10,1931* 

4,8803 

61 ,4% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): 4,17 (a 1% de probabilidade) 

3,12 (a 5% de probabilidade) 

* Significativo ao -nível de 5% de probabilidade pelo teste F.



Tabela 27 - Quadrados -médios, coeficiente de variação e diferença 
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� . 
mmlTila 

significativa pelo teste "t" da análise da variância dos dados 

transfonnados. (✓ x + 0,5') de infecção de mal-das-sete-voltas 

(em porcentagem), da época 2. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade. 

3 

19 

57 

79 

Quadrado 

Médio 

2,2441 

7 6405** 
' 

3,0423 

58,5% 

Diferença minima significativa (teste 11t'9: 3, 29 (a 1% de probabilidade) 

2,47 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 2 8 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima 

significativa pelo teste "t" da análise de variância dos dados 

transformados (✓ x + 0,5') da infecção de mal-das-sete-voltas 

(em porcentagem), da época 3. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrado 

Médio 

2,8943 

6,9933** 

2,4094 

71, 2% 

Diferença -mínima significativa (teste "t"): 2,93 (a 1% de probabilidade) 

2,20 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao -nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 



Tabela 2� - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença 
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... . 
m1n11Ila 

significativa pelo teste "t" da análise de variância dos dados 

transfonnados ( lx + O, 5 ') da infecção de mal-das-sete-voltas 

(em porcentagem), da época 4. Piedade, · 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrado 

Médio 

4,6740 

10,6543* 

5,8053 

51, 2% 

Diferença mínima significativa (teste "t'9: 4 ,55 (a 1 % de probabilidade) 

3,41 (a 5% de probabilidade) 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F.
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Tabela 30 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença .... . rninlllla 

significativa pelo teste "t" da análise de variância dos dados 

tr:::insforrnados (✓x + 0,5') da i_nfecção de mal-das-sete-voltas 

(em porcentagem), da época 5. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79  

Quadrado 

Médio 

7,6782** 

4,3128* 

2,0988 

52,9% 

Diferença.mínima significativa (teste "t"): 2,74 (a 1% de probabilidade) 

2,05 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao -nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 

* Idem, ao nível de 5%.
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Tabela 31 - Quadrados-médios, coeficiente de variação e diferença mlnlJila 

significativapelo teste "t" da análise de variância dos dados 

transformados ( ✓ x + 0,5 1
) da infecção de mal-das-sete-voltas 

(em porcentagem), da época 6. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Tratamentos (ajustado) 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

19 

54 

76 

Diferença mínima significativa (teste "t") 

Comparações 

Barreiro x test. 

Pira Dias x test. 

Demais 

a 1% de 

probabilidade 

2,60 

2,30 

2, 13 

Quadrado 

Médio 

0,1205 

4,6410 

4,1676** 

1,2694 

33,5% 

a 5% de 

probabilidade 

1,96 

1,73 

1 ,59 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 32 - Porcentagem de plantas com sintomas de rnal-das-sete�voltas. Mê 

dia de 4 repetições. Piedade, 1982. 

Época 
Cultivar 

1 2 3 4 5 6 

Pira Ouro 3,69 11,70 O** 0,80** 0,83* 0,68** 

Pira Tropical 36, 19 22,29 24,28 26,94 10, 72 18,06 

Pirana 5,06 6,61 10,57 14,06 5,26 10 ,83 

Pira Lopes 38,12 22, 1 O 7,27 13,74 3,01 4,60* 

Pira Grana 15, 12 13,40 1,56* 28, 19 5,83 6,57 

Pira Couto 17 ,42 17, 62 17, 72 51 ,56 5,75 13,44 

Pira Dias 2,50* O* 2,08* 15,02 8,67 7,63 

Pira Rosa 6,82 2,08* 2,94* 31, 93 10 ,39 4,18* 

Pira Dura 21,60 12 ,07 3,79* 28,27 13, 71 19 ,68 

Baia Piracicaba 4,54* 3,34 O** 15,82 12,02 18, 94 

Composto Baia de 
Bulbinho 17,27 O* O** 18,22 3, 18 6,88 

Roxa Chata 24,64 26,38 11,23 35, 71 30 ,28 19,22 

Baia do Cedo 33, 13 11 , 91 13,05 46,60 8,82 14,39 

Baia Periforrne 
(test.) 28,02 19,47 18, 16 37,34 9,40 16,30 

Jubileu 9,60 8, 71 14,44 31 , 18 6,84 14,38 

Barreiro 15, 38 0,70* O** 4,31* 1 ,61 1,43** 

Granex 33 31,97 23,93 O** 31 ,97 10 ,65 19, 18 

Granex 429 23,84 13,22 19,82 48 ,01 23,90 12 ,82 

Texas Grano 39,98 27 ,67 3,74 11,40 11 , 19 13,08 

Excel O* 5,98 4 ,51 25,26 13,65 12, 28 

Média 18,74 12,46 7,76 25,82 9,78 11, 73 

** Difere da testenrunha ao nível de 1% de probabilidade pelo teste "t". 

* Idem, a 5%.
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Na epoca 1 tiveram menor infecçio, diferindo da 

testemunha ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste "t",. as 

cultivares Pira Dias, Baia Piracicaba e Excel. 

Na 6poca 2 a infecção foi menor nas cultivares 

Pira Dias, Pira Rosa, Composto Baia de Bulbinho e Barreiro, to 

das diferindo da testemunha a 5% de probabilidade. 

Na 6poca 3 tiveram menor infecção, diferindo da 

testemunha a 1% de probabilidade, as cultivares Pira Ouro,Baia 

Piracicaba, Composto Baia de Bulbinho, Barreiro e Granex 33, e 

diferindo a 5% as cultivares Pira Grana, Pira Dias, Pira Rosa 

e Pira Dura. 
-

Na epoca 4 a Pira Ouro e a Barreiro tiveram me-

nor infecção, diferindo da testemunha a 1 e a 5% de probabili

dade, respectivamente. 

Na 6poca 5 apenas a Pira Ouro diferiu estatisti 

camente da testemunha, ao nível de 5% de probabilidade, tendo 

infecção inferior a esta. 

Na �poca 6 tiveram infecção inferior as cultiva 

res Pira Ouro e Barreiro, diferindo a 1% de probabilidade, e 

as cultivares Pira Lope� e Pira Rosa, diferindo a 5% de proba

bilidade da testemunha, pelo teste ''t". 

Pela análise conjunta de variância (Tabela 33), 

verificaram-se efeitos significativos a 1% de probabilidade p� 

ra tratamentos e.para �pocas, não havendo efeito significativo 

para a interação entre tratamentos x �pocas. 
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Tabela, ;3 3 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima 

significativa pelo teste "t" da análise conjunta de variância 

dos dados transfoTIJ1.ados ( ✓ x + O, s') da infecção de IP.al-das-se 

te-voltas (em porcentagem), das épocas 1 a 6. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Tratamentos 

Épocas 

Int. Trat. x Épocas 

Resíduo médio 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

19 

5 

95 

340 

Quadrado 

Médio 

23,9370** 

95,5861** 

4,0797 

3,2646 

61,96% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): O, 84 (a 1% de probabilidade) 

0,64 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 

A menor i nc idência foi verificada na epoca 3, 

que no entanto nã o diferiu estati s ticamente da época 5, confo� 

me pod e  ser v i s to na Tabela 34. A época 4 foi a de  maior i nci� 

dência da doença. 
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Tabela 34 - Comparação entre as épocas pelo teste "t". Média de infecção 
de mal-das-sete-voltas em cada época, em porcentagem e de da
dos transfonnados, e significância. Piedade, 1982. 

:Época 

Média (%) 

Média de dados 
transformados 

Significânciaª/ (1%)

(5%) 

1 

18, 74 

3,60 

c 

c 

2 

12,46 

2,98 

abc 

bc 

3 

7,76 

2, 18 

a 

a 

4 

25,82 

4, 71 

d 

d 

5 

9,78 

2,74 

ab 

ab 

6 

11, 73 

3,36 

bc 

bc 

a/ as letras diferentes indicam que há diferenças significativas entre
épocas ao nível de probabilidade indicado entre parênteses. 

as 

A i nfec ção de mal- das-sete-voltas oc orreu natu

ral mente, sem o em prego cíe i no culações artific iais, oc orren do 

o ataque em reboleiras, ten do-se c o nseqüentemente c oef ic ientes

de var iação relativamente alt o s  e poden do;se cometer erros  nas

c om paraç oes entre as cult ivares, poi s estas podem casualmente

não ter t i do a mesma quant i da de de in5culo.

C las sif icaram- se c omo resistentes as cu ltivares 

que diferiram estatisticamente da testemu nha ao nível de 5% de 

pro babilidade em pelo menos 4 das 6 épocas. Co m este c r itér io 
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se destacaram a Barreiro e a Pira Ouro (resultante de seleção 

entre �aia x Barreirci). ·Estes resultados concordam com os de 

COSTA et alii (1975), que encontraram: como germoplasmas mais 

resistentes a Barreiro, a Roxinha de;Belém (Allium cepa var. 

agregatum) e o hibrido F 1 Baia x Barreiro, e com os de SILVA 

(1976), que verificou ser a Barreiro a mais resistente 

37 cultivares testadas. Destacaram-se em três das seis 

entre 

epocas 

as cultivares Pira Couto e Pira Rosa, as quais, portanto, tam

bém se pode atribuir um certo nível de resistência. 

4,6, PESO MÉDIO 

Os dados .referentes ao peso médio por bulbo, em 

gramas, das épocas 1 a 4 constam da Tabela�39. A análise esta

tistica foi feita a-pôs a transformação dos dados para_ ✓ x + 0,5 . 

As médias dos dados transformados estão contidas na Tabela 60 

(Apêndice). As análises de variância nas épocas 1 a 4 estão re 

presentadas nas Tabelas 35 a 3S. 
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.,. . Tabela 3 5 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mmJJna 

significativa pelo.-teste llt" da análise de variância dos-dados 

transformados (✓ x + 0,5
1

) do peso médio por bulbo (g), da êp� 

ca 1. Piedade, 1982. 

Fontes de Variaçãó 

Blocos 

Tratamentos 

Tratamentos (ajustado) 

Resíduo 

1DTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

19 

56 

78 

Diferença mínima significativa (teste "t") 

Comparações 

Pira Lopes x test. 

Demais 

a 1% de 

probabilidade 

1,44 

1 ,33 

Quadrado 

Médio 

0,6284 

2,9295 

2,9236** 

0,4992 

14,6% 

a 5% de 

probabilidade 

1 , os-

1, 00 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 



Tabela 3 6 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença 
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mlilllila

significativa pelo teste "t" da análise de variância dos dados 
transfonnados (✓ x + 0,5') do peso médio por bulbo (g), da ép� 

ca 2. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrados 

Médios 

1,7687* 

3,3418** 

0,6256 

15 ,5% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): 1,49 (a 1% de probabilidade) 

1, 12 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 

* Idem, a 5%.
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� .Tabela 37 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença m1n1IDa 

significativa pelo teste "t" da análise de variância dos dados 

transformados (✓ x_+ 0,5') do peso médio por bulbo (g), da ép�

ca 3. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Tratamentos (ajustado) 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

19 

56 

78 

Diferença mínima significativa (teste "t") 

Comparações 

Excel x test. 

Demais 

a 1% de 

probabilidade 

2,94 

2,73 

Quadrados 

Médios 

1, 7799 

8,6160 

8,0981** 

2,0872 

13 ,9% 

a 1% de 

probabilidade 

2, 21 

2,04 

** Significativo ao nível de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 38 - Quadrados médios, coeficiente de vanaçao e diferença mínima 
significativa pelo teste "t" da análise de variância dos dados 
transformados (/ x + O, 5 ') do peso médio por bulbo (g), da ép� 
ca 4. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Tratamentos (ajustado) 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 
Liberdade 

3 

19 

19 

48 

70 

Diferença mínima significativa (teste "t") 

Comparações 

Baia Pirac., Granex 429 
e T. Grano x test. 

Pira Dura e Excel x test. 

Demais 

a 1% de 
probabilidade 

2,95 

2,64 

2,47 

Quadrados 
Médios 

1,4436 

5,9332 

5,1795** 

1, 4575 

13,0% 

a 5% de 
probabilidade 

2,22 

1,98 

1, 85 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 



Tabela 3-9 - Peso médio dos bulbos (g) • Média de 4 repetições . 
1982. 

Cultivar 1 2 3 4 5 

Pira Ouro 39,96* 36,43 142,38* 95,34 77,25 
Pira Tropical 27,96 32,61 140, 60* 97,98 58,54 
Pirana 30,46 29,78 117,60 91,62 
Pira Lopes 27,92 32,10 142,88** 119,80 36,25 
Pira Grana 30,52 33,84 155, 70** 79,90* 69,17 
Pira Couto 24,02 27, 28 125,67 72,66* 67,17 
Pira Dias 16,92 15,42** . 72, 71 80,36* 84,50 
Pira Rosa 25,22 38,86 131,98* 120, 92 69,75 
Pira Dura 18,83 21, 25 104,06 105, 83 
Baia Piracicaba 14,59* 24,09 124, 64 50,00** 150, 00 
Cornp. Baia de 

Bulbinho 15,26* 24,84 104, 12 93,86 70,00 
Roxa Olata  28 ,49 28,99 122, 30 87,65 70,42 
Baia do Cedo 21,66 27,18 94, 15 100, 70 
Baia Perifonne 

(test.) 25, 27 31,32 84,16 118,89 
Jubileu 23,80 26,70 105, 99 78,75* 70,00 
Barreiro 37,91* 45,27* 156,62** 112,84 103,33 
Granex 33 19,20 12,82** 81, 78 65,37** 42,78 
Granex 429 26,78 18,88* 87,37 75,00 120, 00 
Texas Grano 14,62* 15,98** 68, 31 57,50** 75,00 
Excel 7,54** 10, 10** 53,89 50,56** 60,00 

Média 23,85 26,69 110 ,84 87,78 

. 7 3. 

Piedade , 

6 

41,66 
75,00 

98,75 
55,00 
57,50 
55,56 
82,50 

160,00 
55,00 

78,29 

40,00 

** Difere da testemunha ao nível de 1% de probabilidade pelo teste 11t".

* Idem, a 5%.
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Nas quatro epocas houve efeito significativo p� 

ra tratamentos, ao nível de 1% de probabilidade, detectado pe

lo teste F. Na época 2 teve-se efeito significativo para blo 

cos ao nível de 5% de probabilidade. 

Na época 1 tiveram peso médio superior ao da tes 

temunha as cultivares Pira Ouro e Barreiro, diferindo da mesma 

ao nível de 5% de probabilidade pelo teste "t". Tiveram compo_!: 

tamente inferior, diferindo a 1% a Excel, e a 5% as cultivares 

Baia Piracicaba, Composto Baia de Bulbinho e Texas Grano. 

Na época 2 tiveram peso médio superior a Barrei 

ro, diferindo da testemunha a 5% de probabilidade, e inferior 

as cultivares Pira Dias, Granex 33, Texas Grano e Excel, dife

rindo a 1%, e a Granex 429, diferindo a 5% de probabilidade. 

Na época 3 tiveram peso médio superior, diferi� 

do da testemunha ao nível de 1% de probabilidade as cultivares 

Pira Lopes, Pira Grana e Barreiro, e, diferindo a 5%, as cultl 

vares Pira Ouro, Pira Tropical e Pira Rosa. Nenhuma cultivar com 

peso médio inferior diferiu estatisticamente da testemunha. 

Na época 4 nenhuma cultivar com peso médio sup� 

rior diferiu estatisticamente da testemunha. Foram inferiores, 

diferindo a 5% de probabilidade, as cultivares Pir� Grana, Pi

ra Couto, Pira Dias e Jubileu, e� diferindo a 1%,as cultivares 

Baia Piracicaba, Granex 33, Texas Grano e Excel. 

Os dados das épocas 5 e 6 não foram analisados 

estatisticamente por haver produções nulas em virias parcelas. 

Não se podem tirar conclusões a respeito destes dados, pois os 
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mesmos são médias de um numero pequeno de  bulb os. 

Compa rando-se as diferentes épo cas pela análi

se co njunta de variân cia (Tabela 40), teve-se um efeito signi

ficativo ao nível de 1% de  probabilidade para tratament os e P! 

ra épo cas, e um efeito significativo ao  nível de 5% para a in

teração entre tratament os x épo cas. 

Tabela 40- Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima 

significativa pelo teste "t" da análise conjunta de variância 

dos dados transformados (✓ x + 0,5 1
) do peso médio por bulbo

(g), das épocas 1 a 4. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Tratamentos 

Épocas 

Int. Trat. x Épocas 

Resíduo médio 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

19 

3 

57 

217 

Quadrados 

Médios 

15,5964** 

644,0480** 

1,7376* 

1, 1674 

14,62% 

Diferença-mínima significativa (teste "t"): 0,56 (a 1% de probabilidade) 

0,42 _ (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao n ível de 1% de probabilidade pelo teste F. 

* Idem, a 5% de probabilidade.



. 76. 

As epocas foram comparadas uma a uma pelo teste "t" (Ta

bela 41), verificando-se que a época em que houve .o maior peso médio de bul 

bo foi a época 3 (colheita em 22/5 .... e 51/,6/82), seguida pela época 4 (colhel.-_ 

ta em 27/6 e 14/7/82) e pela 1 (colheita em 21/e 23/3/82) e 2 (colheita em 

9 e 19/4/82), as duas Últimas não diferindo estatisticamente entre si. 

Tabela 4 ·1 - Comparação entre as épocas pelo teste "t" � Médias do peso mé-
dio (g), em cada epoca, e de dados transformados, e signific� 
eia. Piedade, 1982. 

Época 1 2 3 4 

Media (g) 23,85 26,69 110 ,84 87,78 

Média de dados 
transformados 4,84 5,09 10,37 9,27 

Significânciaª/ a a b e 

a/ as letras diferentes indicam que há diferenças significativas entre as
épocas, ao nível de 1 e 5% de probabilidade. 

Os dados de pe so médio mostraram uma corre lação 

negat iva com os dados de· infecção de Ra iz- Rosada, s ignifica ti

va a o  nive l de 1% de prob abil i da de nas épocas 1 e 4, s ignific! 

t iva  a 5%  na época 3, e não s ignificat iva na época 2 ,  conforme 

pode ser ver ificado na Tabela 42. Estas correlações indicam que 

um do s fatores que afetam o pe so  médio do bu lbo na cultura de 



. 7 T.

verão é a incidência de raiz-rosada. Na época 2 esta correla

ção não chegou a ser significativa, porém seu coeficiente de 

correlação (-0,40 8) ficou pr6ximo do minimo para ser considera 

do significativo (-O, 444 ) . Correlação negativa entre estes dois 

caracteres já foi encontrado por NODA ( 19 81). 

Tabela 4 2 - Coeficientes de correlação entre peso médio (g) e infecção de 

raiz-rosada (I.I.), nas épocas 1 a 4. Piedade, 1982. 

Época 

Coeficiente de 

correlação -0,581**

2 

-0,408

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

* Idem, a 5%.

3 4 

-0,503* -0,573**

Correlacionando-se os dados de peso médio com 

os de bulbificação precoce na fase juvenil (Tabela 43), verifi 

ca�se uma tendência a uma correlação negativa maior nas épocas 

iniciais, o que demonstra que o tamanho comercial do bulbo na 

cultura de verão é afetado pela sensibilidade das cultivares . às 

condições de alta temperatura e alto fotoperÍodo na fase juve

nil. 
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Tabela 43 - Coeficientes de correlação entre peso médio (g) e bulbi ficação 

precoce na fase juvenil (%), nas épocas 1 a 4. Piedade, 1982. 

Época 

Coeficiente de 

correlação 

1 

-0,446*

2 

-O, 360

* Significativo ao-nível de 5% de probabilidade.

4,7, PRODUÇÃO 

3 4 

-0,406 -0,234

Os dados ref erentes i produção, em gramas por 

parc ela, estão representados na Tabela 48-·. Para serem a nalisa

dos estatisticamente os dados foram transformados para ✓ x + 0,5, 

exc eto nas épocas 5 e 6, onde muitas parc elas tiveram produção 

nula. As médias dos dados transformados estão contidas na Tabe 

la 61 (Apêndic e). As análi ses de  variância nas épocas 1 a 4 es 

tão representadas nas Tabelas 44 a 47. 
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Tabela 4 4 - Quadrados médios,. coeficiente de variaçao e diferença .mínima . 

significativa·pelo teste "t" da análise de variância dos dados· 

transformados (✓ x + 0,5
1

) da produção (g/parcela), da época 

1. Piedade, 1982.

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TITTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrados 

Médios 

1,9540 

115,9985** 

26,6602 

32,38% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): 9,75 (a 1% de probabilidade) 

7,30 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao·nÍvel de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 4 5 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima 

significativa pelo teste "t" da análise de variância dos dados 

transfonnados (✓x + 0,5
1

) da produção (g/parcela), da época 

2. Piedade, 1982.

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrados 

Médios 

46,3723* 

191,7362** 

16,6326 

23,74% 

Diferença -mínima significativa (teste "t"): 7, 70. (a 1 % de probabilidade) 

5,77 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 

* Idem, a 5%.
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Tabela 4 ó - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima 

significabva pelo teste "t" da análise de variância-dos dados 

transfonnados (✓x + 0,5
1

) da produção (g/parcela), da época 

3. Piedade, 1982.

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TITTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrados 

Médios 

23,7791 

360,3947** 

33,8398 

23,23% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): 1 O ,98 (a 1% de probabilidade) 

8,23 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 47 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença mínima 

significativa pelo teste "t" da análise de variância dos dados 

transformados . ( ✓ x + O, 5 ') da produção (g/parcela) , da epoca 

4. Piedade, 1982.

Fontes de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

TOTAL 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

3 

19 

57 

79 

Quadrados 

Médios 

68,0306 

513,4914** 

52,0422 

35,50% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): 13,62 (a 1% de probabilidade) 

10,20 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 48 - Produção, em gramas por parcela. Média de 4 repetições. Pieda 

de, 1982. 

Epoca 
Cultivar 

1 2 3 4 5 6 

Pira Ouro 752,25** 623,00 1192,50* 1106,25** 135,00 42,50 

Pira Tropical 232,25 421,50 1452, 50** 928,75** 213,75 110,00 

Pirana 410,75 458,25 628, 75 226,25 o o 

Pira Lopes 240,75 358,75 1138,75* 1315,00** 27,50 118,75 

Pira Grana 523,75 345,00 973,75 528,75** 67,50 27,50 

Pira Couto 379,50 331,25 645,75 416,25 155,00 28, 75 

Pira Dias 165,50 41,25** 212,50* 556,25* 267,50 116,67 

Pira Rosa 431,50 492,00 996,25 1278,75** 196 ,25 41,25 

Pira Dura 138,00 92,50** 298,75 167,50 o o 

Baia Pirac. 122, 50 105,25** 318,75 25 ,00 37,50 o 

Comp. Baia de 
Bulbinho 88,25 110,00** 402,50 530, 00* 17, 50 40,00 

Roxa Chata 212, 50 476,00 2157, 50** 1351,25** 455,,00 13,75 

Baia do Cedo 142,00 366,50 788,75 446,25 o o 

Baia Perif. 
(test.) 282,25 540,50 536,25 142,50 o o 

Jubileu 324,75 582,25 518,75 168,75 17, 50 o 

Barreiro 577, 00 1056,25** 1158, 75* 1078, 75** 77 ,50 o 

Granex 33 353,75 175,00** 412, 50 478,50* 76,25 182, 50 

Granex 429 459,50 327 ,50* 637, 50 37,50 30,00 o 

Texas Grano 137,50 118,75** . 205,00* 28, 75 17, 50 o 

Excel 35,75** 55,00** 66,25** 67,50 o 10,00

Média 300,50 353,82 737, 10 543,92 90,21 42,78 

** Difere da testemunha ao nível de 1% de probabilidade pelo teste "t". 

* Idem, a 5%.
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Nas quatro épocas houve efeito significativo ao 

nível de .1% de probabilidade .para tratamentos, detectado pelo 

teste F. Na: época .2 teve..cse .també.m  efeito significativo para 

blocos, ao nível de 5% de probabilidade. 

Na época 1 tiveram produção superior a Pira Ouro 

e inferior a Excel, ambas diferindo da testemunha ao nivel de 

1% de probabilidade pelo teste "t". 

Na época 2 a cultivar Barreiro teve a maior prod� 

ção, diferindo da testemunha ao nível de 1% de probabilidade . 

Foram inferiores as cultivares Pira Dias, Pira Dura, Baia Pira 

cicaba, Composto Baia de Bulbinho, Granex 33, Texàs Grano e Ex 

cel, diferindo da testemunha ao nível de 1% de probabilidade, e 

a Granex 429, diferindo a 5% . 
.. 

Na epoca 3 foram superiores, diferindo da testemu 

nha ao nível de 1% de probabilidade as cultivares Pira Tropi

cal e Roxa Chata, e, diferindo a 5%, as cultivares Pira Ouro, 

Pira Lopes e Barreiro. Tiveram produção inferior a Excel, Pira 

Dias e Texas Grano, a primeira diferindo a 1% e as duas Ülti

mas a 5% de probabilidade. 

Na época 4 destacaram-se como superiores a Pira 

Ouro, Pira Tropical, Pira Lopes, Pira Grana, Pira Rosa, Roxa 

Chata e Barre iro, diferindo da testemunha ao nível de 1 % de pr.2_ 

habilidade, e a Pira Dias, Composto Baia de Bulbinho e Granex 

33, diferindo a 5%. Nenhuma cultivar com produção inferior di

feriu estatisticamente da testemunha, que teve uma média de pr.2_ 

dução bastante baixa nesta época (142,5 g/parcela). 
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-

As epo cas 5 e 6 podem ser consideradas impró-

prias para o plantio  na re g ião, pelos result ados conseg uidos. 

Isto se deve às condiç6es ambientais vig entes em Pie dade, onde 

no mes de  julho a temperatura é relat ivamente baixa, em torno 

de 14 % em méd ia, não havendo condições pro pícias à bulbificàção. 

As épocas fo ram comparadas ent re si pela análi

se conjunta de  vari ância, verificando-se e fe ito  significat ivo 
-

a 1 %  d e  proba bilid ade para trat ament os, epo cas e para a inter� 

ção ent re tratament os x epo cas, como se o bserva na Tabela 49. 

Tabela 4 9 - Quadrados médios, coeficiente de variação e diferença 
... .  

mmlllla 

significativa pelo teste "t" da análise conjunta de variância 

dos dados transfonnados (/ x + 0,5) da produção (g/parcela), 

das épocas 1 a 4. Piedade, 1982. 

Fontes de Variação 

Tratamentos 

Épocas 

Int. Trat. x Épocas 

Resíduo médio 

Coeficiente de Variação 

Graus de 

Liberdade 

19 

3 

57 

228 

Quadrados 

Médios 

788,6217** 

1314,4449** 

130,9997** 

32,2937 

28,96% 

Diferença mínima significativa (teste "t"): 4,83 (a 1 % de probabilidade) 

3,62 (a 5% de probabilidade) 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 
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-

Compar ando-se a s  e pocas entre si, uma a uma , p� 

lo teste "t" (T abe la 50), ver ificou-se que a média de pr odução 

foi maior na época 3 (22;W5:..e::0S/06/82), seguindo-se a época 4 ( 2 7 /06_ e 

14/07/82). As épocas 1 e 2 não diferiram ·estatisticamente entre si. 

Tabela 5 O - Comparação entre as épocas pelo teste "t". Médias da produção 
(g/parcela) e de dados transfonnados (/x + 0,5'), em cada ép� 
ca, e significância. Piedade, 1982. 

Época 2 3 4 

Media (g/parcela) 300,50 353, 82 737, 10 543,92 

Média de dados 
transformados 15,95 17, 18 25,04 20,32 

Significânciaª/ (1%) a a b b 

(5%) a a b c 

a/ as letras diferentes indicam que hâ diferenças significativas entre as
-

ao nível de probabilidade indicado entre parênteses.epocas, 

Os dados de pr odução for am compar ados aos dados 

dos outr os par âmetros avaliados através de correlações, em ca

da época. Not a-se que os di ferentes car a cteres não t iver am a 

mesma in fluência sobre a pr odução em t odas as  época s. Assim, 

pode-se ver i ficar uma influência  evidente da sobrevivência de 
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plantas sobre a produção das d iferentes cultivares nas epocas 

1 e 2 (coeficientes de correlação significativos a 1%), ·enquag 

to que a época 3 foi a que sofreu maior influência de raiz-ro

sada (coeficiente de correlação significativo a 1% de probabi� 

lidade), e na época 4 os dois fatores mostraram influência, e�

bora menor (ambos com coeficiente de correlação significativo 

a 5%), conforme pode ser verificado nas Tabelas 51 e 52. A ten 

dência de cultivares bulbificarem precocemente na fase juvenil 

mostrou ser um fator que reduz a produção, embora nas epocas 1 

e 4 o coeficiente de correlação tenha chegado apenas próximo à 

significância, conforme mostra a Tabela 53. O peso médio (Tab� 

la 54) e a incidência de plantas improdutivas (Tabela 5�) mos

traram correlações em todas as épocas .. A incidência de mal-das

-sete-vol tas não mostrou correlação significativa com a produ

ção em nenhuma época (Tabela 56), provavelmente pela infecção 

ter ocorrido em condições naturais e de maneira desuniforme so 

bre as cultivares. Sabe-se, no entanto, que esta é uma doença 

importante, e que deve ser considerada nos programas de melho

ramento. 
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Tabela 51,: - Coeficientes de correlação entre a porcentagem de plantas so

breviventes e a produção (g/parcela), nas épocas 1 a 4. Pieda 

de, 1982.

Época 1 2 3 

Coeficiente de 

correlação +0,649** +0,674** · +0,348

** Significativo ao-nível de 1% de probabilidade. 

* Idem, a 5%.

4 

+0,497*

Tabela 52- Coeficientes de correlação entre o índice de infecção de raiz

-rosada (I.I.) e a produção (g/parcela), nas épocas 1 a 4. Pie 

dade, 1982.

Época 

Coeficiente de 

correlação 

1 

-0,400

2 

-0,420

** Significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 

* Idem, a 5%.

3 4 

-0,602** -0,473*
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Tabela 53 - Coeficientes de correlação entre a bulbificação precoce na fa

se juvenil (%) e a produção (g/parcela), nas épocas 1 a 4. Pie 

d.ade, 1982 .. 

Época 

Coeficiente de 

correlação 

1 

-0,432

2 

-0,616**

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

3 4 

-0,608** -0,400

Tabela 54- Coeficientes de correlação entre o peso médio (g) e a produ

ção (g/parcela), nas épocas 1 a 4. Piedade, 1982., 

:Epoca 

Coeficiente de 

correlação 

1 

+0,856**

2 

+0,831**

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

3 4 

+0,676** +0,588**
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Tabela 5, 5 - Coeficientes de correlação entre a porcentagem de plantas im

produtivas e a prodµção (g/parcela), nas épocas 1 a 4. Pieda

de, 1982. 

Época 

Coeficiente de 

correlação 

1 

-0,564**

2 

-0,646**

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

* Idem, a 5%.

3 4 

-0,781** -0,536*

Tabela 5 6 - Coeficientes de correlação entre a infecção por mal-das-sete

-voltas (%) e a produção (g/parcela), nas épocas 1 a 4. Pieda

de, 1982. 

Época 

Coeficiente de 

correlação 

1 

-0,212

2 

-0,051

3 4 

+0,248 -0,240
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Em termos ab so l utos, os  valores obtido s para pro 

dução foram baixos {ver Tabela 48). Normalmente, a produtividade de cebola 

na região é da ordem de 15 a 20 t/ha. Isto se deveu,principalmente.;_, ao 

baixo número de plantas sobreviventes ,(Tabela 11), visto que o tamanho dos 

bulbos, expresso através do peso médio, pode ser ocnsiderado normal nas va 

riedades mais promissoras (Tabela 39). Obaixo Índice de sobrevivência ocor 

reu devido ao estresse sofrido pelas mudas por ocasião do transplante nas 

condições de verão. 

4,8, CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O COMPORTAMENTO DAS CULTI-

VARES NA CULTURA DE VERÃO 

Pode-se dizer que ainda nao se tem uma cultivar 

ideal para a cultura de verão,na região de Piedade, mas várias 

se apresentaram promissoras. 

Com base na produção, se destacam nas epocas i

niciais a Pira Ouro e a Barreiro, apenas. Na época 3 foram me

lhores, na ordem, a Ro xa Chat�, Pira Tropical, Pira Ouro, Bar

reiro e Pira Lopes, e na época 4 a Roxa Chata, Pira Lopes, Pi

ra Ro sa, Pira Ouro, Barreiro, Pira Tropical e Pira Grana. Co m 

base no peso médio aparecem entre as melhores a Barreiro, Pira 

Ouro, Pira Grana, Pira Rosa e Pira Lopes. 

Considerando as características de adaptação, 

d estacam -se a Roxa Chata, Texas Grano e Barreiro quanto re-

sistência contra bulbificação precoce na fase juvenil, e a Bar 

reiro, quanto à sobrevivência. No  entanto para plantios mais 
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tardios, a :>.partir da semeadura em janeiro, quando decrescem o 

fotoperíodo e a· temperatura, pode-se ter problemas com a não bul 

bificação, como aconteceu com a Barreiro e Pira Ouro, que na época 6 ((_s,e

meadura em 25/01/SZ) tiveram alta troca de plantas improdutivas, devido às 

temperaturas amenas que ocorrem no microclima de Piedade. Segundo KEDAR et

alii (197 5) é preciso que as cultivares tenham baixo fotoperíodo ,> crítico 

para que formem bulbo:.,nestas condições. Este autor verificou gue 

ocorre uma reversão na bulbificação quando o fotoperíodo é re

duzido aquém de certo mínimo, e que este mínimo depende da cul 

tivar. 

Quanto às características de resistência a doen

ças, destacam-se a Pira Ouro e a Barreiro como resistentes ao 

Mal-das- Sete-.Vol tas e a Pira Tropical, Roxa Chata e Barreiro 

como resistentes à Raiz-Rosada. A Pira Tropical, cultivar des

tinada especificamente à cultura de verão, segundo CDSTA (1978), 

apresenta o problema da suscetibilidade a mal-das-sete-voltas, 

tendo sofrido maior infecção do que a testemunha, exceto na é

poca 3, quando a incidência da doença foi menor. 

4.9, CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS ÉPOCAS 

-

A melhor epoca foi a 3 (semeadura em 10 /12/81), 

que produziu as maiores cebolas (110,84 g/bulbo em média) e a 

maior produção (737,10 g/parcela em média), produção esta que; 

no entanto, n ão diferiu da época 4 (semeadura em 24/12/81). Na 

época 3, a colheita se deu em 22 de maio e em 0 5  de junho. 
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Do ponto de vista comercial as melhores épocas 

seriam as 1 e 2, pois proporcionaram colheitas em Íinal de mar 

ço e abril, respectivamente. Segundo CAMARGO F9 e CAMARGO. (1982), 

os preços máximos ocorrem em abril, ó que justifica intensifi

car as pesquisas visando a produção antecipada na cultura de 

verao. 

A duração total do ciclo (semeadura colhei-

ta) foi inferior nas épocas iniciais, concordando com ao� da-

dos de TORRES (1951), segundo quem em condições de maior foto

período e temperatura ocorre redução no ciclo da cultura. 

Para a produção na época 3 pode-se dizer que vá 

rias cultivares tiveram comportamento razoável. Para plantios 

antecipados· é neces�ário ainda que a condução db melhoramento 

seja neste período, visando selecionar para menor sensibilida

de à bulbificação precoce na fase juvenil, maior sobrevivência 

de plantas e a resistência às doenças raiz-rosada e mal-das-s� 

te-voltas. Para que se tenha uma cultivar mais versátil, capaz 

de bulbificar em épocas mais tardias é preciso que se selecio

ne para baixa exigência em fotoperíodo e temperatura, condição 

necessária para que ocorra a bulbificação em condições de foto 

período e temperatura decrescentes. 

Para produções antecipadas é aconselhável man

ter um alto teor de N na planta, através de um manejo adequado 

do nutriente, que previna contra a bulbificação precoce na fa

se juvenil. 
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4,10, SUBSÍDIOS PARA O MELHORAMENTO 

Parai seleção contra a sensibilidade de bulbi

ficar precocemente na fase juvenil, COSTA (1978) cita o proce

dimento de descartar as mudas bulbificadas por ocasião do tran� 

piante� __ Aquelas que mesmo sensíveis ainda não buíbificaram, for 

marão bulbo logo após o transplante e não sobreviverão até a 

colheita, sendo eliminadas naturalmente. 

Com base neste trabalho acredita-se que um pro

cedimento simples e pritico seria o da seleção baseada no tama 

nho do bulbo, pois existe uma correlação negativa deste fator 

com a bulbificação precoce na fase juvenil (Tabela 40) e com a 

infecção de raiz-rosada (Tabela 39). Com este critério, aliado 

ao anterior ou nao, é possível selecionar para os dois fatores 

limitantes citados. 

Não havendo necessidade de avaliação de mudas 

por ocas1ao do transplante, poderia ser usado o método de se

meadura direta também nos programas de melhoramento, desde que 

feita de maneira precisa�e com população de�plantas �u�iíorme, 

visto ser a semeadura direta aparentemente mais viável do que 

o transplante na cultura de verão.

A seleção para baixa exigência em fotoperiodo e 

temperatura na cultura de verão, pode ser feita com plantios tar 

dios, eliminando-se as plantas não bulbificadas. 
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Quanto i reSist�ncia ao mal-das-sete-voltas, as 

cultivares Pira Ouro e Barreiro são as mais resistentes. Estu

dos sobre vários métodos de seleção foram feitos por MELO (1983). 
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5, CONCLUSÕES 

1. A melhor época de plantio na cultura de verão para a regiao

de Piedade é a época J0(semeadura em 10/12/81), que propor

  cinnou bulbos maiores e a maior produção. 

-

2. As cultivares mais promissoras para as epocas de maior foto

período e temperatura são a Pira Ouro e a Barreiro. Além des 

tas a Roxa Chata, Pir� Tropical, Pira Lopes, Pira Rosa e Pi

ra Grana se mostraram promissoras para as épocas mais favo-
- . 

raveis.

3. Entre os fatores limitantes mais importantes da cultura de

verao tem-se a bulbificação precoce na fase juvenil, a bai

xa sobrevivência de plantas pós-plantio, e a ocorrência de

Raiz-Rosada e Mal-das-Sete-Voltas. A bulbificação precoce e
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a baixa sobrevivência levam a urna baixa população de pla� 

tas, a ocorrência de Raiz Rosada afeta o crescimento dos bul 

bos e o Mal-das Sete-Voltas afeta a planta e o valor comer

cial dos bulbos. 

4. A resistência à Raiz R osada é correlacionada com a não for

mação de bulbos na fase juvenil.



. 98. 

6, LITERATURA CITADA 

ANAIS, G. e B. SCHWEISGUTH, 1978. Comportement en zone tropi

cale d'hybrides F
1 

d'oignon (AZZium depa L.) entre variet�s 

�sensibles i la photop�riode et une vari�t� indiff�r�nte.

Annales de l'Amelioratíon des Plante·s. Paris, 28(2): 223-229.

ARAUJO, W.H.F.; W.P. CAMARGO FILHO; C.P. COSTA; E.W. BLEINROTH; 

R. da S. RAMOS; J.B. BERNARDI; J. TESSARIOLI NETO; E.N. URYU;

J. CABRERA FILHO; F.R. da SILVA; C.H. BRUCKNER; F.A.R. ARRU

DA; A. de CAMPOS e S.M. RE_GINA, 1980. A produção e o·.abaste

cimento de cebola nó ·Brasil. São Paulo, Secretaria de Agri

cultura e Abastecimento. 52p. [Mimeografado]. 

BOX, G.E.P., 1954. Some Theorems on Quadratíc Forms Applied 

in the Study of Analysis of Variance Problems. I. Annales 

of Ma themat icaL Sta tis tics . Michigan, 25: 290-302. 



.99. 

BREWSTER, J. L. , 19 7 7. The phys iology of the onion. Horticul tural 

abstracts. East Mailing, 47(1): 17-23. 

CAMARGO FILHO, W.P. e A.M.M.P. de CAMARGO, 1980. Concentração 

da produção de cebola no Brasil. Informaç6es econ6mitas. 

São Paulo, 10(5): 23-28. 

CAMARGO FILHO, W.P. e A.M.M.P. de CAMARGO, 1981. Três décadas 

de produção da cebola no Brasil. São Paulo, Instituto de E-

conomia Agricola. 15p. 

CAMARGO FILHO, W.P. e A.M.M.P. de CAMARGO, 1982. Comparação 

de fluxo� e preços de·�ebdlá rto·Brasil. São Paulo, Institu

to de Economia Agricola. 31p. 

CAMPOS, H., 19 76. Estatística experimental não paramétrica. 

ESALQ, Piracicaba, 2ed. 332p. 

CLARK, J.E. e O,V.S. HEATH, 1923. Studies in the physiology 

of the onion plant. V. An investigation into the growth 

substance content of bulbing onions. Journal of Agriculture 

Research. Washington, DC., 23: 871-920. 

COSTA, C.P., 1978. Melhoramento de cebola (Allium cepa L.) de 

dias curtos ·para sistemas de cultivo. ESALQ/USP, Piracica

ba, 138p. [Tese de Livre-Docência] . 



. 100. 

COSTA, C.P. da; A.M.L.T. de MELO; M. de L.N. de AQUINO; L.J. da 

G. WANDERLEY; P.C.T. de MELO; M.A. de QUEIROZ e J.P. de M.

SOUTO, 1975. Resistência de cultivares de cebola (Allium ce

pa L.) ao "mal-das-sete-voltas" (Colletotrichum gloeosporioi

des Penz) em condições de campo. Ih: XV Congresso Brasileiro 

de Olericultura do BtaSil. Botucatu, 4p. [Mimeografado]. 

DAVIS, G.N. e W.J. HENDERSON, 1937.   The inter-rela.tion·of the 

pa thogenici ty of a Phoma and a Fusa ri um on onion. Phytopathology. 

Lancaster, 27: 763-772. 

DIAS, M., 1963. Instruções para a cultura de cebola pelo proces

so de bulbinho. Parte I. Produção de bulbinho. Piracicaba, 

SP. Ed. do Instituto de Gen�tica, ESALQ/USP. 8p. [Mimeogra

fado]. 

DIAS, M., 1966. Instruções para a cultura de cebola pelo proces

so de bulbinho. Parte II. Plantação do bulbinho. Piracicaba, 

SP. Ed. do Instituto de Gen�tica, ESALQ/USP. 8p. [Mimeogra

fado] . 

EDMOND, J.B.; A.M. MUSSER e F.S. ANDREWS, 1957. Vegetables 

crops grown for their fleshy vegeta.tive structures. In: 

Fundamentals of horticulture. McGraw Hill Book Company. 

Inc. N. York. p.359-378. 



GORENZ, A.M.; R.H. LARSON e J.C. WALKER, 1949. Factors 

affecting pathogenicity of pink root fungus of onions: 

• 1 O 1 •

Journal of Agricul turer,Research. Washington, 7 8: 1-18. 

HANSEN, H.N., 1929. Etiology of the pink root, disease of 

onions. Phytopathology. Lancaster, 19: 691-704. 

HOFFMAN, R., 1970. Variação estacional dos preços de produtos 

agricolas no estado de São Paulo. S�rie Pesquisas n9 17. 

ESALQ/USP. Piracicaba, SP. 133p. 

HOLDSWORTH, M. e O.V.S. HEATH; 1950. Studies in the physiology 

of the onion plant. IV. The influence of day lenght crop 

temperature on the flowering of the onion plant. Journal 

of Experimental Botany. Oxford, 1 (5): 351-375. 

JONES, H.A., 1930. Spacing, time-of-planting and size-of

-seedling studies with the California Early Red onion. 

Procedings of the Ame_riaan Society -of Horticultural Science. Michigan, 

Z6 : 11 4-1 6.  

JONES, H.A. e L.K. MANN, 1963. Onion and their Allies: New 

York. Leonard Hill Book. 286p. 

KEDAR, N.; O. LEVY e E.E. GOLDSCHMIDT, 1975. Photoperiodic 

regulation of bulbing and maturation of Bet Alpha onions 

(Allium cepa L.) under decreasing day/length conditions. 

Journal of Horticultural S cience. London, 50: 373-380. 



. 1 O 2 . 

LERCARI, B. e P. RICHELI, 1981. Photoperiodic regulation of 

cytokin levels in leaf blades of Allium cepa L. Plant & 

Cell Physiol . .  Kyoto, 22(3): 501-508. 

MAGRUDER, R. e H.A. ALLARD, 1937. Bulb formation in some 

American and European varieties of onions as affected by 

length of day. Journal of Agricultural Research. 

Washington, 54: 719-752. 

MELO, P.C.T. de; C.P. da COSTA; L.J. da G. WANDERLEY; D. ME

NEZES e B.A. de QUEIROZ, 1978. Seleção massal estratifica

da em duas populações de cebola Allium cepa L. "Baia Peri

forme" no vale do submêdio São Francisco. Pesquisa agropecua

r1a pernambu:cana. -Recife, 2 (2): 98-117. 

MELO, I.S. de, 1983. Seleção massal de progênies de meios ir

mãos em cebola (Allium cepa L.) para resistência a Colleto

trichum gloeosporioides Penz. (Sensu ARX, 1957). Piracica-

ba, SP� ESALQ/USP, 103n. [Dissertação de Mestrado). 

MENEZES, D., 1980. Seleção de população de cebola (Allium ce

pa L.) do grupo Baia Periforme para êpocas de cultivo no 

vale do submédio São Francisco. Piracicaba, SP, ESALQ/USP. 

1 02p. [Dissertação de Mestrado). 



. 103. 

NODA, H., 1981. Reação de cebola (Allium cepa L.) ao Pyreno

chaeta terrestris (Hansen) Gorenz, Walker e Larson. Pira-

cicaba, ESALQ/USP. 161p. [Tese de Doutorado]. 

PFLEGER, F.L. e E.K. VAUGHAN, 1971. An improved bioassay for 

Pyrenochaeta terrestris in soils. Phytopathology. Lancaster, 

61: 1299-1300. 

PIMENTEL GOMES, F., 1977. Curso de Estatística Experimental. 

Piracicaba, ESALQ/USP, 430p. 

SETZER, J., 1966. Atlas Climiitico e Ecol6gico do Estado de São 

Paulo. Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai.São 

Paulo. 

SILVA, N., 1976. Resistência em cebola (Allium cepa L.) a 

Colletotrichum gloeosporioides Penz (Sensu, ARX, 1957). 

Piracicaba, SP, ESALQ/USP. 97p. [Dissertação de Mestrado]. 

STEEL, R.G.D. e J.H. TORRIE, 1960. Principles and Procedure 

of statistics, with special reference�to the biological 

Sciences. McGraw-Hill. New York. 481p. 

STEER, B.T., 1980a. The bulbing response to day lenght and 

temperature of some australian cultivar of onion (Allium 

cepa L.). Australian Jolirrial of Agricliltural Research. 

Melbou�ne, 31: 511-518. 



. 1 O 4. 

STEER, B. T .. , 19 8 0b. The role of nigh t tempera ture in the bulbing 

of onion (Allium cepa L.). · Australiari·Journal of Agriculture 

Rese�rth.�Melbourne, 31: 519 -523. 

STEER, B.T., 19 82. The effect of growth temperature on dry 

weight and carbohydrate content of onion (Allium cepa L. cv. 

creamgold) bulbs. Australian JournaL of Agricul tural Research. 

Melbourne, 33: 5 59-5 63. 

THOMPSON, H.C., 1933. Temperature as a factor affecting 

flowering of plants. Proceeditigs of the American Society 

of Horticultural Sci�rtce. Michigan; 30: 440-446. 

THOMPSON, H.C. e O. SMITH, 1938. Temperature and photoperiod 

on seeding and bulbing in the onion. Proceedings of the 

American Society of Horticultural Science. Michigan, 36: 599 . 

TORRES, C.B., 19 1 .  A influência do fotoperíodo na formação 

do bulbo nas variedades riograndenses de cebola. Agros. 

Pelotas, 4(4): 219-234. 

VALE, E.C., 1972. Comportamento de cultivares de cebola (AZ

Zium cepa L.) relacionada com épocas extremas de plantio e 

tamanho de bulbinho. Piracicaba, ESALQ/USP. 45 p. [Dis

sertação de Mestrado]. 



• 1 O 5.

7, APÊNDICE 
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Tabela 57 - Média dos dados transformados (/.x + 0,5
1

) de plantas sobrevi

ventes (%). Média .de 4 repetições. Épocas 1 a 6. Piedade, .1982.· : 

É'oca 

Cultivar 1 2 3 4 5 6 

Pira Ouro 4,66 4,98 3,41** 5,62 4 ,91 5,80 

Pira Tropical 4, 16 4,66 4,60* 5,68 5,22 5,69 

Pirana 3,99 5,21 4, 72 5,62 4,42 5,87 

Pira Lopes 3,90 4,66 4,52 5,24 5,12 5,74 

Pira Grana 4,56 4,49* 3,99 5,49 4,61 5,61 

Pira Couto 4,38 4,66 4,08 5,56 5,20 5,47 

Pira Dias 3,45* 3,36** 3,63* 4 44* 
' 

4,90 5,52 

Pira Rosa 4,56 4,46* 3,68* 5,78 4,69 6,00* 

Pira Dura 3,53 4,18** 5,03 4,95* 4,52 5,38 

Baia Piracicaba 3 ,37* 4,42* 3,86* 3,42** 4,26 5,23 

Composto· Baia de 
Bulbinho 3,24* 3,60** 4,06 4,99* 4,81 5,36 

Roxa Chata 3,96 5,62 4,74 5,93 5,26 5,45 

Baia do Cedo 3 ,91 4,71 4,79 5,73 5,23 5,52 

Baia Perifonne 
(test.) 4,42 5, 17 4,96 5,63 4,60 5,56 

Jubileu 4, 17 5,33 3,86* 5,56 5,35* 5, 16 

Barreiro 4, 41 5,86* 3,61** 5,86 5 ,62* 6,08* 

Granex 33 5,22 4, 72 3,04** 4,70** 5,14 5,67 

Granex 429 5 ,43* 5,85* 3,92* 4,94* 4 ,81 5,48 

Exas Grano 4,66 5,40 3,21** 5,53 5,02 4,62** 

Excel 2,47** 3,34** 2,91** 3,49** 4, 13 5,44 

Media 4,12 4,73 4,03 5,21 4,89 5,53 

** Difere da testemunha ao nível de 1% de probabilidade pelo teste "t" . 

* Idem, a 5%.
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Tabela 5 8 - Plantas improdutivas. Valores de R. e x 2 (teste de Friedman) , 
l r

épocas 1 a 6. Piedade , 19 8 2.

Época 
Cul tivar/R. 

l 1 2 3 4 5 6 

Pira Ouro 24,0 19,5 12 ,5 53,0 58,5 73,0* 

Pira Tropical 37,5 22, 5 14,0 27,0 32,0 23,0 

Pirana 30,5 47,0 59,0 70,0 60,0 46,0 

Pira Lopes 37,5 33,0 45,0 34,0 57,0 55,0 

Pira Grana 13,0 41 , 5 48,0 37,0 45,5 56,0 

Pira Couto 18,0 33,5 35,5 17,0 40,0 32,0 

Pira Dias 38,0 58,0 68,0 35,0 25,0 36,0 

Pira Rosa 47,0 42,5 29,0 18,0 25,0 68,0 

Pira Dura 48,0 69,0* 74,0 55,0 40,0 19,5 

Baia Piracicaba 50,5 67,5* 73,0 71, O 43,0 37,0 

Composto Baia 
de Bulbinho 50,0 72,0** 67,0 50,5 65,0 54,0 

Roxa Chata 59,S 27, 5 6,5 6,0* 10,0 25,5 

Baia do Cedo 62,5 37,0 39,5 22,0 49,0 44,5 

Baia Perifonne 46,5 17,0 45,0 51 , O 47,5 28,5 

Jubileu 41 , 5 19,0 38,0 50,0 49,S 34,0 

Barreiro 52,0 41 ,o 29,0 62,0 64,5 79,0* 

Granex 33 33,0 32,0 31,5 18,0 28,5 14,0 

Granex 429 46,5 48,5 19,0 38,5 30,0 39,0 

Texas Grano 54,0 58,0 48,5 77 ,o 36,0 38,0 

Excel 50,S 54,0 58,0 48,0 34,0 38,0 

x; 23,756 39,589ª1 56,427ª1 54,613ª1 30,011 42 527ª1 
' 

** e *  difere da testemunha a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente. 

a/ - significativo a 1% de probabilidade.
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Tabela 5 9 - Média dos dados transfonnados ( ✓ x + O, 5') da infecção de mal

-das-sete-volLas (%). Médias de 4 repetições. Épocas 1 . a 6. 

Piedade, 1982. 

Epoca 

Cultivar 1 2 3 4 5 6 

Pira Ouro 2,05 2,92 0,71** 1,02** 1, 02* 0,98** 

Pira Tropical 5,06 4,68 4,78 5,04 3,00 4, 14 
Pirana 1, 94 2,45 3,00 3,76 2,00 3,33 

Pira Lopes 5,70 4,52 2, 19 3,34 1 ,61 2,23* 

Pira Grana 3,58 3,51 1 , 18* 5,04 2,32 2,57 

Pira Couto 4, 18 3,56 3,70 7,06 2, 17 4,89 

Pira Dias 1,34* o, 71 * 1,28* 3,53 2, 77 2,62 

Pira Rosa 2, 16 1 28* ' 1 , 41 * 5,62 3, 17 2, 14* 
Pira Dura 4,23 3,39 1,52* 5,08 3,38 4,44 
Baia Piracicaba 1, 61 * 1, 66 0,71** 3,62 2,83 4,02 

Composto Baia de 
Bulbinho 3,08 0,71* 0,71** 4,29 1, 64 2,70 

Roxa C1iata 4,84 4,62 3,21 5,93 5,40 4,38 

Baia do Cedo 5,69 3,03 2,86 6,81 2� 72 3,80 
Baia Perifonne 

(test.) 4,78 3,96 3,89 6,07 3, 10 4,02 

Jubileu 2,80 2,62 J,64 5,58 2,44 3,84 
Barreiro 3, 15 0,98* 0,71** 2, 18* 1 , 19 1,32** 

Granex 33 4,74 4, 34� 0,71** 5,63 2,68 4,26 

Granex 429 4, 21 3,52 3,89 6,96 4 ,31 3,59 

Texas Grano 6, 14 5,06 1,76 2,75 3,41 3,68 

Ex:cel 0,71* 2, 11 1,83 4,88 3,58 3,25 

Média 3,60 2,98 2, 18 4, 71 2,74 3,36 

** Difere da testemunha ao nível de 1% de probabilidade pelo teste "t". 

* Idem, a 5%.
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Tabela 60 - Média dos dados transfonnados ( ✓ x + O, 5 ) do peso médio (g) 

Média de 4 repetições. Épocas 1 a 4. Piedade, 1982 .. 

Época 
Cultivar 

1 2 3 4 

Pira Ouro 6,35* 6,06 11,94* . 9,66 

Pira Tropical 5,24 5,68 11 ,86* 9,91 

Pirana 5,75 5,50 1 O, 82 9,52 

Pira Lopes. 5,29 5,69 11,96** 10,96 

Pira Grana 5,55 5,83 12,49** 8,95* 

Pira Couto 4,90 5,25 11,20 8,45* 

Pira Dias 4, 12 3,96** 8,50 8,91* 

Pira Rosa 5,00 6,25 11 ,47* 11,00 

Pira Dura 4,38 4,52 1 O, 14 1 o, 27 

Baia Piracicaba 3,83* 4,74 10,30 7,07** 

Composto Baia de 
Bulbinho 3,95* 4,95 1 O, 15 9,70 

Roxa Olata 5,29 5,41 11 ,01 9,25 

Baia do Cedo 4,70 5,25 9,60 10,05 

Baia Perifonne 
(test.) 5,05 5,59 9,23 1 O, 88 

Jubileu 4,91 5, 18 10, 31 8,76* 

Barreiro 6�12* 6,71* 12,51** 10,58 

Granex 33 4,41 3,60** 9,01 8, 11 ** 

Granex 429 5,25 4,38* 9,35 8,67 

Texas Grano 3,88* 4,06** 8,29 7,62** 

Excel 2,77** 3, 19** 7,24 7,08* 

Média 4,84 5,09 10,37 9,27 

** .Difere da testemunha ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste "t". 

* Idem, 5%.
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Tabela 61  - Média dos dados transformados (✓ x + 0,5') da produção (g/par

cela). Médias de 4 repetições. Épocas 1 a 4. Piedade, 1982. 

Época 
Cultivar 

1 2 3 4 

Pira Ouro 27, 40** 24,90 34,00* 32,03** 
Pira Tropical 14,54 20,04 37,91** 29,85** 
Pirana 20, 16 21,36 23,66 14,34 
Pira Lopes 12, 7 5 18,82 33,54* 35,37** 
Pira Grana 22,56 18,48 30,95 31 ,24** 
Pira Couto 18,92 18 ,07 24,98 18,98 
Pira Dias 12,46 6,43** 14,10* 23,44* 
Pira Rosa 20,06 21,80 31,24 35,41** 
Pira Dura 11 , 71 8,08** 16,41 1 O ,98 
Baia Piracicaba 11 , 01 9,84** 16,06 3,89 
Composto Baia de 

Bulbinho 9,30 9,46** 19,46 22,68* 
Roxa Chata 14,32 21,08 46, 19** 35,54** 
Baia do Cedo 11 , 78 18,96 27 ,36 20,20 
Baia Perifonne 

(test.) 16,59 22,82 23,15 10,22 
Jubileu 17,78 23,76 22,37 12 ,42 
Barreiro 22, 27 32, 10** 33,43* 32,50** 
Granex 33 17, 44 12,32** 20, 18 21,46* 
Granex 429 21, 16 17,83* 25,09 4,69 
Texas Grano 1 o, 95 10, 14** 13, 76* 4, 16 
Excel 5, 74 ** 7,31** 6,92** 7,03 

Média 15, 95 17, 18 25,04 20,32 

** Difere da testemunha ao nível de 1% de probabilidade pelo teste "t". 

·* Idem, a 5%.


