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RESUMO 

 

Com o objetivo de avaliar a produtividade e desenvolvimento da cebola com alface e 

salsa foram aplicadas técnicas de consórcio entre as culturas. As culturas foram 

submetidas a tratamentos iguais desde o início de seu desenvolvimento até a 

colheita, os tratamentos foram: cebola/alface, cebola/salsa e testemunha. Foi 

avaliado nos tratamentos o desenvolvimento inicial, vegetativo e produtivo da 

cebola, uma cultura de ciclo maior em comparação com as demais culturas, 

tolerância a possíveis níveis de antagonismo entre as culturas e peso final da 

produção de cebola comparando os tratamentos. A resposta de maior produção em 

Kg foi obtida no consórcio entre cebola/alface com 2,2Kg devido ao retorno produtivo 

e comercial. Porem a variável nos valores em Kg foi totalmente aceitável: 

cebola/alface 2,2kg, cebola/salsa 2kg e testemunha (apenas cebola) 2,15kg. O 

consórcio entre as culturas são homogêneos e não há antagonismo por parte de 

nenhuma cultura. 

 

Palavra chave: Consórcio em canteiros, Cebola; 
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ABSTRACT 

 

 In order to evaluate the productivity and development of onions with lettuce and 

parsley, intercropping techniques were applied. The cultures were submitted to the 

same treatments from the beginning of their development until the harvest, the 

treatments were: onion / lettuce, onion / parsley and control. The initial, vegetative 

and productive development of the onion, a larger cycle culture compared to the 

other cultivars, tolerance to possible levels of antagonism between the cultures and 

final weight of the onion production were evaluated in the treatments comparing the 

treatments. The highest production response in kg was obtained in the consortium 

between onion / lettuce with 2.2 kg due to the productive and commercial return. 

However, the variable in Kg values was totally acceptable: onion / lettuce 2.2kg, 

onion / parsley 2kg and control (onion only) 2.15kg. The consortium between cultures 

are homogeneous and there is no antagonism by any culture. 

 
 

Keyword: Consortium in flower beds, Onions. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A otimização e melhor utilização do espaço agricultável sempre foi pauta em 

busca de aproveitamento produtivo e rentável. 

Desta forma, além de proporcionar a melhoria da utilização da terra como 

bem de produção, também é possibilitada a distribuição mais igualitária dos 

rendimentos (OLIVEIRA et al., 2010). 

Pequenos agricultores que se encaixam na classe da agricultura familiar 

vem enfrentando alguns problemas com relação a uso de espaço, que a maioria das 

vezes é consideravelmente pequeno, o impossibilitando aumentar a escala de 

produção ou ter de optar por apenas culturas de ciclo mais precoce de colheita para 

que haja um retorno financeiro mais rápido. 
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Algumas projeções de lucro tanto quanto a escolha restrita a algumas variedades 

podem prejudicar a gestão do pequeno produtor, tendo como princípio que este 

possui pouco espaço agricultável, uma das melhores alternativas para o aumento 

significativo na produção de um maior numero de variedades e aumento também 

dos lucros é o consórcio entre culturas. 

O consórcio possibilita o cultivo simultâneo de diferentes variedades, abrindo 

possibilidade de cultivo de culturas  com diferentes ciclos de produção, com opção 

de plantio de uma cultura de longo ciclo e simultaneamente uma de curto ciclo. 

Essa possibilidade chama a atenção de produtores que querem diferenciar 

seus métodos de plantio e disponibilizar  ao comércio diferentes produtos e em 

diferentes épocas, isso é, claramente uma maior chance de aumentar os lucros, 

apesar da instabilidade no preço dos produtos, pode-se obter mais de uma cultura 

de curto ciclo (Ex: 30 a 40 dias) a ser produzida em meio ao cultivo de uma de longo 

ciclo (Ex: 90 a 150 dias). 

Integrar diferentes formas de cultivo através da consorciação e/ou 

diversificação de espécies constitui-se em uma alternativa para incrementar o 

retorno econômico por unidade de área (BEZERRA NETO et al., 2003; BARROS 

JUNIOR et al., 2009). 

             No Brasil, a cebola é a terceira hortaliça mais importante em termos de valor 

econômico, ficando atrás apenas da batata e do tomate. É preferencialmente 

consumida in natura na forma de saladas, temperos e condimentos. Dentre as 

hortaliças, a cebola ocupa, em termos mundiais, o quarto lugar em importância 

econômica e o terceiro em volume de produção. Sendo assim a cebola é uma opção 

que chama a atenção de pequenos produtores, sua venda é pré determinada pela 

demanda e quantidade de produção regional, logo seu preço final pago em R$/Kg é 

diretamente relacionado a produção regional total. 

 

A alface é a sexta hortaliça em importância econômica do país, oitava em 

termos de volume produzido e é a hortaliça folhosa de maior consumo no Brasil, seu 
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valor final pode variar de acordo com a variedade e aceitação de mercado quanto a 

tamanho, quantidade de folhas, aspecto físico, etc. 

A salsinha geralmente é utilizada como guarnição aromática, comercializada 

o ano todo possibilitando uma renda extra juntamente a outras cultivares. 

A agricultura familiar constitui a base econômica de 90% dos municípios 

brasileiros com ate 20 mil habitantes. Formada geralmente por produtores que 

possuem propriedades consideravelmente pequenas, a necessidade de produção é 

grande, uma vez que as atividades agropecuárias são as principais fontes geradoras 

de renda, o local de trabalho se localiza na mesma propriedade de moradia. Sendo 

assim todo e qualquer espaço de solo agricultável é utilizado. 

A maior diversificação de variedades  no plantio mostra um alternativa 

positiva para comercialização pois os preços são variáveis, logo há uma menor risco 

de perdas ou prejuízos econômicos. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O ensaio foi realizado na horta experimental da faculdade de ciências sociais 

e agrarias de Itapeva/SP. 

 O preparo do solo para plantio foi realizado no dia 09/03/2017, com canteiro 

de 14m x 1,5m e no mesmo dia foi feito o sorteio para a divisão dos tratamentos. 

Foi utilizadas 140 mudas de cebola de variedade LOLA Feltrin sementes, sendo elas 

divididas em 3 tratamento de 4.6m x 1,5m; 40 mudas de alface crespa e 40 mudas 

de salsa BRUNA Feltrin sementes. 

O espaçamento foi de 30x30cm em todos os tratamentos e em todas as 

variedades para respeitas os espaços das recomendações técnicas e maior 

homogeneidade dos tratamentos. 

Adubação de acordo com a análise de solo, foi utilizado o adubo formulado 08-28-

16; 
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Plantio das mudas cebolas realizado no dia 09/03/2017. 

 

No dia 07/04/2017 foi feito uma escarificação do solo devido a compactação 

do solo que consequentemente não disponibilizaria agua para desenvolvimento dos 

bulbos, No mesmo dia foi realizado uma capinagem entre linhas e remoção manual 

de pequenas plantas espontâneas. 

Adubação de cobertura dia 17/04/2017; no mesmo dia foi feito a amontoa 

para que não houvesse a exposição dos bulbos aos raios solares. 

Dia 28/04/2017 foi realizado o plantio da alface e salsa, no mesmo dia houve um 

monitoramento de pragas e doenças e uma nova retirada de plantas espontâneas. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

No tratamento 1 que era constituído de cebola em consorcio com alface, 
obteve-se o total desenvolvimento da alface que foi colhida 40 dias  após o plantio, 
tamanho ideal para comercio. 

No tratamento 2, a testemunha obteve total desenvolvimento sem qualquer 

problema. 

No tratamento 3 que era constituído de cebola e salsinha, obteve-se total 

desenvolvimento da salsinha atingindo características desejadas para comercio. 

 

Em todos os  tratamentos houve o desenvolvimento homogêneo da cebola. 

Todos os tratamentos apresentaram uma média de 2kg (Trat 1- 2,2kg; Trat 2- 

2,15kg; Trat 3- 2kg) de cebola, com tamanho médio, ou seja, atingiram um porte 

satisfatório para comércio. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Todos os tratamentos apresentaram resultados satisfatoriamente positivos 

tanto em desenvolvimento, tamanho, peso e produção. 
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O consorcio de cebola com alface e salsa se mostrou totalmente aceitável, 

pois seus produtos finais atendem as necessidades e expectativas dos produtores, 

sendo assim, pode-se garantir um possível aumento na renda, produção de 

diferentes culturas de ciclos diferentes e o inicio aos tratos e manejos 

agroecológicos recomendados como: Rotação de cultura e Consorcio. 

Mostra esse trabalho que os manejos agroecológicos de rotação de cultura e 

principalmente o consorcio atuam de maneira positiva durante a produção, 

diminuindo a incidência de pragas e doenças, diversificando as variedades 

cultivadas, diminui uso de agroquímicos, aumenta a porcentagem de lucros 

possíveis. 
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