
Cebola

Cebola Híbrida DUSTER

Produtividade e 
uniformidade

Bom comportamento 
em alta pressão das 

doenças mencionadas

Informações Gerais

Consumo de sementes
(semeio direto)

1.000 a 1.200 MK/ha 500 a 700 MK/ha 500 a 700 MK/ha 400 a 550 MK/ha

Consumo de sementes
(transplante)

População
(semeio direto)

População
(transplante)

Excelente
enraizamento

Ciclo médio de 120 a 130 dias (semeio direto). Planta com boa sanidade de folhas. Excelente enraizamento, 
folhas eretas e cerosas. Bulbos uniformes com formato arredondado e ótima coloração de pele 
(amarelada), sem problemas com retenção de casca e estalo uniforme. Excelente aparência após a cura.

CARACTERÍSTICA

Sanidade e uniformidade
em formato de bulbos 

Melhor classifi cação
e menor perda

Maior segurança na
colheita e lucratividade

VANTAGEM BENEFÍCIO

*Resistência Alta: Phoma terrestris.     **Resistência Intermediária: Fusarium oxysporum f. sp. cepae.



Cebola

Anotações

JANELA DE PLANTIO (1)

Janela preferencial Em posicionamentoJanela com altos riscos

REGIÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

SÃO PAULO

(1) A janela considerada “Preferencial” não é garantia de máxima performance do produto. Ela indica apenas o período de menores riscos 
para a produção. Necessário observar condições limitantes específi cas do produto (como doenças), particularidades microclimáticas e 

nutricionais. Procure o representante da sua região para recomendação adequada de posicionamento de produto.

*RA = Resistência Alta - A habilidade de uma variedade de planta de restringir altamente as atividades de um patógeno específi co ou inseto-
praga e/ou restringir os sintomas e sinais de uma doença, quando comparada a variedades suscetíveis. Variedades com alta resistência 

podem apresentar alguns sintomas quando o patógeno especifi cado ou pressão da praga é grave. Cepas novas e/ou atípicas do patógeno ou 
praga específi co podem superar a resistência.

**RI = Resistência Intermediária - A capacidade de uma variedade de planta de restringir o crescimento e o desenvolvimento da praga ou 
patógeno especifi cado, mas pode apresentar maior variedade de sintomas em comparação com variedades com alta resistência. Variedades 

de plantas resistentes intermediárias mostrarão sintomas menos severos ou danos do que variedades de plantas suscetíveis quando 
cultivadas sob condições ambientais similares e/ou pragas ou pressão do patógeno.

Em todas as resistências foram utilizados os nomes científi cos das doenças e pragas. Para mais informações sobre nome popular, sintomas, 
danos econômicos e presença da doença/praga na sua região consulte técnicos locais. Todas as informações sobre os híbridos/variedades 

e seu desempenho, fornecidas oralmente ou por escrito pela D&PL do Brasil LTDA. (produtos com a marca Seminis), seus funcionários 
ou representantes, são dadas de boa fé e não como garantia da D&PL do Brasil LTDA. quanto ao desempenho dos híbridos vendidos. O 

desempenho pode depender de condições climáticas, de solo, de manejo e outros fatores. A agressividade de doenças e pragas é altamente 
infl uenciada por condições ambientais, histórico da área e pela variabilidade biológica, exigindo um manejo integrado que considere 

diferentes medidas e ações. A resistência genética é apenas uma ferramenta dentro deste contexto.
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