
 

 

A cebola é uma monocotiledónea herbácea de ciclo vegetativo bienal. O seu sistema radicular é 
fasciculado e superficial, sem grandes ramificações. As folhas são cilíndricas, compostas por bainha e 
limbo. As flores são perfeitas, dispostas numa inflorescência determinada que aparenta uma umbela 
esférica. O bolbo tunicado é composto pelo caule e pelas bainhas carnudas de folhas 
 

Nº de sementes por grama  250 – 300  Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Distância entre linhas  25 – 40 cm  Temperatura de vegetação ideal  13°C a 24°C 
Distância entre plantas  10 – 15 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 7 
Sementes por ha.  6 – 8 Kg Ciclo da cultura  4 a 6 meses  
Profundidade de sementeira  1  cm Tempo de germinação  8 a 10 dias 
Tolerância à salinidade e acidez  Reduzida Poder germinativo  2 a 3 anos 

  

   Variedades Cebola 

 

  Allium cepa L.  

Phaseolus        

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor Forma Particularidades 

Linha Standard 

Branca de 
Lisboa 

130  branca oval 
variedade nacional de dias intermédios, produz bolbos com cerca 
de 200 a 300 gramas e de sabor suave, ótimos para saladas 

Morada da 
Amposta 

200 
castanha  

roxa 
globular 

variedade firme, de dias longos, ligeiramente picante,  com um 
peso até 225 gramas e ótimo poder de conservação 

Red Creole 185 vermelha achatada 
variedade muito firme, de dias curtos e produtiva, resistente ao 
pink root e com bom poder de conservação 

Roxa Longa 
Firenze 

175 roxa alongada 
variedade de dias longos, muito produtiva, de bolbos roxos 
compridos, ideais para saladas 

Setúbal 130 
amarela 

clara 
achatada 

variedade nacional, de dias curtos, produz bolbos tenros e 
saborosos, com cerca de 190 gramas, ótimos para saladas 

Texas Grano 
Temporã 

170 
amarela 

clara 
globular 

variedade larga, de dias curtos, muito popular, até 250 gramas, 
de sabor suave, rápido desenvolvimento e produtiva 

Valenciana 
Babosa 

140 
amarela 

clara 
redonda 

variedade de dias curtos para uma ótima produção de bolbos 
grandes com cerca de 220 gramas e de sabor doce 

Valenciana 
Recas Tardia 

180 
amarela 
escura 

globular 
variedade produtiva, de dias longos, produz bolbos com cerca de 
230 gramas, de pele consistente, com bom poder de conservação 

Valenciana 
Tardia 

180 
amarela 
escura 

globular 
variedade de dias longos muito adaptável, e de ótimo poder de 
conservação, produz bolbos largos bastante doces 

Valen. Tardia 
Exportação 

180 
amarela 
escura 

globular 
variedade de dias longos, com excelente poder de conservação, 
produz bolbos largos com cerca de 250g 

Valenciana 
Tardia Delfos 

180 
amarela 
escura 

globular 
variedade de dias longos, produz bolbos muito largos e doces, 
com peso até 230 gramas e excelente poder de conservação 

Valenciana 
Temporã 

130 amarela  
redonda 
globular 

variedade muito temporã, de dias curtos, muito produtiva, com 
bolbos médios de sabor adocicado, tolerante ao míldio 

Yellow Sweet 
Spanish 

130 amarela  globular 
variedade de dias intermédios, produz bolbos largos muito doces 
e de elevado poder de conservação 

Linha Premium 

Morada da 
Amposta 

200 
castanha  

roxa 
globular 

semente selecionada, de variedade de dias longos, de excelente 
qualidade e elevado poder de conservação 

Valenciana 
Tardia 

180 
amarela 

clara 
globular 

semente selecionada, de variedade tardia de dias longos, com 
excelente poder de conservação 

Valenciana 
Temporã 

130 
amarela 

clara 
redonda 
globular 

semente especial selecionada, de variedade temporã de dias 
curtos, de qualidade e sabor excelentes 

Linha Hibrida 

Super Yellow 
Granex F1 

165 amarela achatada 
variedade muito produtiva, de dias curtos, resistente ao pink 
root, produz bolbos firmes, com bom poder de conservação 

             Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

•    Linha Premium  :     10g, 25g, 100g, 500g 

•    Linha Híbrida F1   :     5g, 10g, 100g 


