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Apresentação
Em formato de bolso, ilustrados e escritos em 

linguagem objetiva, didática e simples, os títulos da  
Coleção Plantar têm por público-alvo produtores 
rurais, estudantes, sitiantes, chacareiros, donas de casa 
e demais interessados em resultados de pesquisa 
obtidos, testados e validados pela Embrapa.

Cada título desta coleção enfoca aspectos básicos 
relacionados ao cultivo de, por exemplo, hortaliça, 
fruteira, planta medicinal, planta oleaginosa, condi-
mento e especiaria.

Editada pela Embrapa Informação Tecnológica, em 
parceria com as demais Unidades de Pesquisa da 
Empresa, esta coleção integra a linha editorial 
Transferência de Tecnologia, cujo principal objetivo é 
preencher lacunas de informação técnico-científica 
agropecuária direcionada ao pequeno produtor rural e, 
com isso, contribuir para o aumento da produção de 
alimentos de melhor qualidade, bem como para a 
geração de mais renda e mais emprego para os 
brasileiros.

Fernando do Amaral Pereira
Gerente-Geral

Embrapa Informação Tecnológica
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Introdução 
A cebola é originária das regiões que 

compreendem o Afeganistão, o Irã e partes 
do sul da Rússia. Pertence à família 
Alliaceae, juntamente com outras espécies 
de utilização condimentar, e é classificada 
botanicamente como Allium cepa L. Essa 
hortaliça, entre as várias espécies cul- 
tivadas pertencentes ao gênero Allium, é a 
mais importante sob o ponto de vista de 
volume de consumo e de valor econô- 
mico.

Trata-se de uma espécie bienal que, sob 
condições normais de clima, produz bulbos 
no primeiro ano, a partir das sementes, e 
sementes no segundo ano, a partir dos 
bulbos. As plantas são herbáceas, com 
folhas ocas e cobertas por uma camada 
cerosa. O pseudocaule é formado pela 
superposição das bainhas das folhas. 
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