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APRESENTAÇÃO 

Esta publicação é fruto do trabalho conjunto de 
extensionistas da EMATERlDF e pesquisadores da 
EMBRAPA. 

Ela sintetiza um elenco de informações essenciais para a 
produção e comercialização das principais hortaliças no 
período de entressafra, no âmbito do Distrito Federal. 

Destina-se aos produtores rurais, visando auxiliá-los na 
díficil tomada de decisão, ou seja, o que plantar, quando 
plantar e como plantar. No entanto, não elimina a necessidade 
de se buscar informações mais detalhadas junto aos 
extensionistas da EMATERlDF, de forma a garantir o sucesso 
nesta atividade. 

Será continuamente aprimorado o presente trabalho 
técnico à luz de novos conhecimentos da pesquisa-extensão 
rural, com o intuito de adaptá-lo a cada nova realidade. 





1. Introdução 

A área cultivada de hortaliças no Distrito Federal supera, hoje , 4.700 
hectares/ano, com a produção de mais de 102 mil toneladas. 

A produção de hortaliças apresenta algumas características marcan
tes que diferem das demais atividades agrícolas. As hortaliças são explo
radas geralmente em áreas reduzidas e por pequenos produtores. Devido 
ao elevado elenco de espécies com características distintas e à obtenção 
de altas produtividades por unidade de área cultivada, são exigentes em 
tecnologia diferenciada e avançada e aliada à utilização intensiva de in
sumos agrícolas e de tratos culturais. 

A comercialização de hortaliças é feita basicamente na CEASAlDF e 
na Feira Permanente da Ceilândia, bem como nos demais canais de co
mercialização, tais como: feiras livres, quitandas, sacolões, etc. 

Entretanto, o abastecimento do mercado de hortaliças sofre, em de
terminadas épocas do ano, problemas, ora de escassez, ora de excesso de 
produção, ou seja, períodos de entressafra e safra . No caso de entressafra, 
a cotação dos produtos se eleva, tornando os preços favoráveis aos 
produtores. No caso da safra, de modo contrário , os preços caem a níveis 
que, alguma vezes, não são compensadores. Isto é atribuído à forte influ
ência de fatores climáticos, do curto ciclo de produção, e à perecibilidade 
das hortaliças. 

2. Objetivo 

o objetivo deste trabalho é apresentar a variação estacionai dos 
preços médios e as técnicas de produção das principais hortaliças do Dis
trito Federal, visando orientar os produtores rurais na tomada de decisão: o 
que plantar, quando plantar e como plantar, no período de entressafra. 

3. Procedimentos metodológicos 

3.1 . Variação estacionai de preços 

O método de análise utilizado para determinar os preços médios do 
período, foi o da média geométrica móvel centrada em doze meses. Esse 
método apresenta a característica de dar menor peso a valores muito 
grandes da série temporal. 
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Os índices de estacionalidade médios mensais, como a média dos 
índices sazonais referentes aos meses do ano, foram calculados com base 
nas informações referentes aos treze anos considerados no estudo. 

Os preços foram deflacionados pelo Indice Geral de Preços - IGP -
da Fundação Getúlio Vargas, tomando-se por base o mês de dezembro de 
1989. 

A análise da variação estacionai de preços apresenta certas limita
ções, ou seja: 

a) Em virtude de se basearem nos preços mensais, os índices indi
cam o período de preços mais estáveis e os menos estáveis. Contudo, es
ses índices não indicam os dias ou as semanas específicas em que os 
preços altos e mais baixos possam ocorrer. 

b) Os índices não indicam com precisão o que deverá ocorrer em de
terminado ano; mostram somente o que se passa com os preços ao longo 
dos anos, podendo diferir do padrão médio em um ano qualquer. Isto pode 
acontecer devido, principalmente, a ocorrências climáticas extraordinárias. 

c) Deve-se observar também que as variações dos índices estacio
nais, em qualquer período, terão validade somente enquanto não ocorrem 
mudanças significativas na tecnologia e no comportamento dos produtores 
e dos consumidores. 

d) A variação estacionai é somente dos vários fatores que podem in
fluenciar os preços. Representa o possível movimento dos preços durante 
o ano, pressupondo-se que as condições de oferta são normais e a 
situação da demanda permanece invariável durante o ano. 

3.2. Técnicas de produção 

As técnicas de produção recomendadas para as diferentes hortaliças 
foram preconizadas para orientar os produtores rurais como plantar horta
liças no período de entressafra, ou seja, nas épocas de maiores cotações 
de preços praticados no mercado. 

A metodologia adotada para as recomendações técnicas para cada 
espécie de hortaliças, obedeceu às seguintes considerações: 

a) As técnicas de produção indicadas foram somente as essenciais 
que compõem o sistema de produção, previsto para plantar fora da época 
normal. 

b) As cultivares e os híbridos foram indicados com base nos resulta
dos de pesquisa e nas observações de extensão rural. 

c) Os fungicidas e inseticidas foram indicados com base nos resulta
dos de pesquisa, nas observações da extensão rural e no registro dos pro
dutos no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária 
- MAARA. Informações técnicas, como: nome do produto comercial, 
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formulação, classe toxicológica e intervalo de segurança, estão contidas 
nos itens 5 e 6, respectivamente. 

4. Recomendações técnicas para produção e comercialização 
das principais hortaliças para o período de entressafra no 
Distrito Federal 

Nesse segmento, para cada espécie de hortaliças são apresentadas a 
variação estacionai de preços do mercado atacadista do Distrito Federal, e 
as técnicas de produção. 

As figuras sumarizam os índices estacionais médios dos preços. Para 
fins de simplicidade e tendo em vista o seu objetivo, os índices estacionais 
são apresentados sob a forma de barras. 

Conforme se pode observar em certos períodos do ano os preços 
atingem niveis superiores à média anual (índice=100), refletindo a 
escassez do produto (entressafra) no mercado. Em outros períodos se 
situam abaixo da média anual refletindo a abundância do produto no 
mercado. 

As informações técnicas complementares são orientadas visando 
minimizar as adversidades agronômicas (clima, escassez de cultivares e 
híbridos preferenciais, manejo de solo e água, pragas, doenças, etc.), tão 
comuns nos sistemas de produção para o período de entressafra. 
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4.1. ABÓBORA-JAPONESA 
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FIG. 1 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Período de 1977/89. 

Informações técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: - novembro a janeiro 
- maio a junho 

b) Perlodo de colheita: - março a abril 
- agosto a junho 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Hlbridos: Tetsukabuto, Lavras I, Lavras 11 e Jabras 
• Fazer a polinizaçao, plantando para cada 10 covas de Abóbora-japonesa, 01 cova de 

Abóbora polinizadora (Moranga IAC e Abóbora-menina , ambas plantadas 15 dias depois da 
Abóbora-japonesa e Abóbora-<:hirimen plantada no mesmo dia da Abóbora-japonesa) 

• No plantio da seca, produzir as mudas em recipientes sob estufa plástica e seguido de 
transplante para o campo 

• Manejo integrado da podridao-do-fruto (PhytophthofB cBpsicl) : 
Rotaçao de cultura 
Escolha do local, dando-se preferência a solos leves, bem drenados e nao sujeitos a 
encharcamentos 
Espaçamento mais amplo posslvel , dentro dos nlveis econômicos. 

d) produtividade: 10 a 15 Uha. 
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4.2 ABÓBORA-SECA 
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FIG, 2 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Período de 1977/89, 

InformaçOes técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: junho a setembro 

b) Perlodo de colhena: novembro a março 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cultivares do grupo Abóbora Pequena: Mocinha, Goianinha, Paulistinha, Trindade e 

Esmeralda 
• Cultivares do grupo Abóbora Grande: Ganha0 IAC, Caravela, Seca melhorada CAC, etc 
• Plantio com produçao de mudas em recipientes sob estufa de plástico e seguido de 

transplante para o campo 
• Manejo integrado das brocas-dos-frutos (Diaphania nitidalis e Diaphania hyalinata): 

Rotaçao de cultura 
Araçao e gradagem 
PulverizaçOes com inseticida biológico (Bacillus thuringiansis) alternado com 
inseticida à base de (Trichlorfon, Carbaryf, etc) . 

d) Produtividade: 
- Abóbora do Grupo Pequeno: 6 a 10 Uha. 
- Abóbora do Grupo Grande: 15 a 25 Uha. 
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4.3 ABÓBORA-ITALIANA 

100 
r- -r 

1-40_ 

~ 
'" 120 
O I 
c.> I 

'" o:: 
Q. 100 

'" T O 
O 
Õ 

80 .., 
::E I 

~ 
I 

bO I O 
ü J « .... 
lO 

'" 

j~ 
------l- I-I-I-I-I- I- I- I------l-I 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OllT NOV DEZ 

FIO. 3 - Varlaç~o estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produç30 no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: novembro a março 

b) Perlodo de GOlhe~a: janeiro a junho 

c) Técnicas essenciais de produç30: 
• Cultivares: Caserta 
• Hlbridos: Novita, Ipanema e Clarinda 
• Manejo integrado de vlrus: 

Sementes de boa procedência 
Ev~ar plantio próximo às plantas hospedeiras de pulgOes (plantaçOes velhas da mesma 
famllia , horta doméstica e plantas daninhas) 
Plantio em pequenas áreas recomenda a utilizaç30 de cobertura do solo com palha ou 
casca de arroz, areia ou plástico opaco para repelir os pulgOes 

• Manejo Integrado das brocas-dos-frutos (Diaphanis nitids/is e Di .. 
phanis hya/insta): As mesmas recomendaçOes previstas para a abóbora-seca 

d) Produtividade: 6 a 8 tIha. 
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4.4. ABOBRINHA-MENINA 
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FIO. 4 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produç30 no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: novembro a abril 

b) Perlodo de colheHa: fevereiro a junho 

c) Técnicas essenciais de produç30: 
• Cultivares: Menina Brasileira e Plramoita; 
• Manejo Integrado de podridOes-dos·frutos: 

Rotaç30 de cultura; 
Escolha do local , dando-se preferência a solos leves, bem drenados e n30 suje~os a 
encharcamentos 
Espaçamento mais amplo posslvel, dentro dos nlvels econOmicos 
PulverizaçOes visando o controle de doenças e pragas das folhas e dos frutos 
Tratos culturais visando proteger os frutos do contato direto com o solo. 

• Manejo Integrado das brocas-dos-frutos (Diaphania nitida/is e Dis·phanía hya/inatD) : As 
mesmas recomendaçOes previstas para a abóbora-seca 

d) Produtividade: 10 a 12 Ilha. 

15 



4.5 ACELGA 
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FIG. 5 - Variaçlio estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89, 

InformaçOes técnicas para produçao no per lodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: agoslo a janeiro 

b) Per lodo de colheita : novembro a maio 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• CuHivares: Verde-Escura 
• Escolha do local, dandcrse preferência a solos leves, bem drenados e nao sujeitos a 

encharcamentos 
• PUlverizaçOes com fungicidas, visando o controle de doenças de folhas 

d) Produtividade: 25 a 30 Ilha, 
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4.6 
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FIG. 6 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: dezembro a março 

b) Perlodo de colheita: março a junho 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• CuHivares: ;Folha Larga e Gigante Redondo 
• Pulverlzaçao com fungicidas, visando o controle de doenças de fo-

lhas 

d) Produtividade: 6 a 10 Vhalcorte. 
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4.7. ALFACE 
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FIG. 7 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no per lodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: agosto a março 

b) Perlodo de colheita: outubro a maio 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cu~ivares do Grupo lisa: Regina, Vitória, Floresta, Babá, Elisa, etc. 
• Cultivares do grupo Crespa: Vanessa, Verônica, etc 
• Escolha do local, dando-se preferência a solos leves, bem drenados e nao sujeitos a 

encharcamentos 
• Plantio normal, com produçao de mudas sob estufa plástica e seguida de transplantio para 

o campo 
• Plantio direto sob túnel de cu~ivo forçado em sistema guarda-chuva 

d) Produtividade: 
- Plantio normal: 14 a 18 Ilha 
- Plantio sob túnel de cullvo forçado: 20 a 25 Ilha. 
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4.8. ALMEIRÃO 
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FIG. 8 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: novembro a março 

b) Perlodo de colheita: fevereiro a maio 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cu~ivares : Folha Larga e Pao-<le-Açúcar 
• Pulverizaçao com fungicidas à base de (Mancozeb), visando ao controle de doenças 

fúnglcas de folhas, preferentemente à septoriose (Septoria sp). 

d) Produtividade: 6 a 10 Ilha/corte. 
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4.9. BATATA 
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FIG. g - Varlaçlo estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Perlodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produç30 no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: novembro a fevereiro (safra das águas) 
março a maio (safra da seca) 

b) Perlodo de colheita: março a agosto 

c) Técnicas essenciais de produç30: 
• Cultivares para plantio (safra das águas): Aracy e Baronesa (Tubérculo de pellcula rosa) 
• Culvitares para plantio (safra da seca): Achat. Monalisa. Bintje. Baraka. etc. 
• Pulverizar com fungicidas de aç30 protetora (Oxicloreto de cobre e chlorothalonil) alternado 

com fungicida de aç30 especifica (Iprodione), visando ao controle da pinta-preta 
(AlttJfnsris solsnI) na época chuvosa 

• Pulverizar com fungicidas de aç30 protetora (Mancozeb e Chlorothalonil) alternado com 
fungicida de aç30 especifica (Mettalaxyt + Mancozeb), visando ao controle da requeima 
(Phytophthors inf8stsns) na época seca 

• Pulverizar com inseticida (Cartap ou Cyromazene), vlsando ao controle da mosca
minadora-de-folhas 

d) Produtividade: 
- Plantio (época chuvosa): 15 a 20 Ilha 
- Plantio (época seca): 25 a 40 Ilha. 
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4.10 BATATA-DOCE 
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FIG_ 10 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89_ 

Informações técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: maio a outubro 

b) Per lodo de colheita : outubro a março 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cultivares de pellcula roxa: Brazlandia Roxa e Brazlandia Rosada 
• Cultivares de pellcula branca: Princesa e Brazlandia Branca 
• Irrigar na época seca ou quando faltarem as chuvas 
• Manejo Integrado de pragas: 

- Variedades resistentes: Brazlandia Roxa 
- Rotaçao de culturas 
- Produçao de mudas ou ramas de viveiros idOneos 
- Amontoa 
- Colheita precoce. 

d) Produtividade: 15 a 18 Uha. 
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4.11. BERINJELA 
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FIO. 11 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produç30 no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: novembro a março 

b) Perlodo de colheita: março a agosto 

c) Técnicas essenciais de produç30: 
• Hlbrldos: F·100, SUPER F-100 e CIÇA; 
• Manejo Integrado para Antracnose (Collfltotríchum gloflosporíoidfls) e seca~os-ramos 

(Ascochytfl phfls flolorum) 
• Hlbrldo CIÇA resistente à Antracnose 
• Sementes de boa procedência 
• Rotaç30 de cuHura 
• Espaçamento mais amplo posslvel, dentro dos nlvels econOmlcos 
• PulverlzaçOes com fungicidas à base de (Tlofanato metllico e Chlorothalonll) . 

d) Produtividade: 30 a 40 Vha. 
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4.12. BETERRABA 
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FIG. 12 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Perlodo de 1977/89. 

Informações técnicas para produçao no perfodo de entressafra: 

a) Perfodo de plantio: dezembro a maio 

b) Perfodo de colheita: março a julho 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cuttlvares: Earty Wonder e Detroit 
• PulvertzaçOes com fungicidas a base de (Mancozeb. Oxlcioreto de cobre), visando o 

controle da doença Cercoaporloae (C.fc6spOfll bllticolll). 

d) Produtividade: 20 a 2S Ilha. 
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4.13. CEBOLA 
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FIG. 13 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: agosto e setembro 

b) Perlodo de colhe~a : abril a julho 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cu~ivares para plantar em sistema de bulbinho: Baia Periforme, Pira Ouro, Conquista, etc. 
• Produçao de cebola pelo método de bulbinho: 

- Adquirir os bulbinhos de produtores idOneos e plantálos em fevereiro e março 
Semear em julho e agosto, colher os bulbinhos em outubro e novembro e armazená-los 
para plantio em fevereiro e março 

• Manejo integrado da mancha-púrpura (Altern8ri8 po",) e mildio (Peronospor8 
destruetor) : 

Rotaçao de cuHura 
Escolha do local para plantio, ev~ando-se solos mal drenados 
Utilizaçao de bulbinhos sadios 
PulverizaçOes com fungicidas à base de (Iprodione) , visando ao controle da mancha
púrpura, e (Mancozeb) , visando o controle do mildio. 
Pulverizações com Inseticidas à base (DeHhametrine), aHemados com (Diazinon, 
Dlmethoate, etc, visando ao controle de Tripes (Thrips !abaci). 

d) Produtividade: t 2 a 18 Ilha. 
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4.14. CEBOLINHA 
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FIG. 14 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Período de 1977/89. 

Informações técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: novembro a fevereiro 

b) Perlodo de colhe~a : fevereiro a maio 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cunivares: Todo ano 
• Controle Integrado da mancha-púrpura (AI/amaria pom) e mlldio (Paronospora 

das/rue/or) : 
Rotaçao de cunura 
Escolha de local para plantio, ev~ndo-se solos mal drenados 
PUlverizaçOes com fungicidas à base de (Iprodione), visando ao controle da mancha
púrpura e (Mancozeb), visando o controle de mlldio. 

d) ProdulMdade: 6 a 10 Ilha/corte. 
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4.15. CENOURA 
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FIG. 15 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: outubro a fevereiro 

b) Perlodo de colheHa: Janeiro a maio 

c) Técnicas essenciais de produç3o: 
• Cu~ivar: Brasllla 
• Controle Integrado da quelma~as-folhas (Patógenos - Alrsrnáris dsuci, Csrcospors 

csrots" e Xsnthomonss csmpsstris pv. csrotss): 
- Rotaçao de cu~ura 

Cu~ivar com a~a resistência: Brasllia 
Escolha do local, dando-se preferência a solos leves, bem drenados e nao sujeHos a 
encharcamentos 
PulverizaçOes com fungicidas (Iprodlone) a~emados com (Oxlcloteto de cobre) . 

d) Produtividade: 25 a 30 Vha. 
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4.16. CHICORIA 
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FIG. 16. Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Perlodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: outubro a fevereiro 

b) Perlodo de colheita: Janeiro a maio 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cultlvares do grupo Lisa: Coraçao Cheio, E'scarola Lisa, Amazonas Gigante e Valdena 
• Cultivares do grupo Crespa: Ruffec e Salad King; 
• PulverlzaçOes com fungicidas 11 base de (Mancozeb), visando ao controle de doenças 

fúnglcas de folhas, preferentemente ao Septorlose (Septorla sp.). 

d) Produtividade: 20 a 25 Ilha. 
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4.17. CHUCHU 
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FIG. 17. Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: novembu> a março 

b) Perlodo de colhe~a : junho a outubro 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cultivares: sao baseadas nas caracterlsticas dos frutos. Portanto, para o mercado do 

Distmo Federal, os frutos devem ser periformes, sem reentranclas, sem espinhos, e 
coloraçao verde claro 

• Irrigar com lamlna bruta de água de 7 a 8 mm por dia, em média, no perfodo de maio a 
setembro, o que corresponde à época mais seca do ano. 

d) Produtividade: 3 a 5 Uhalmês. 
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4.18. COUVE-BRÓCOLO 
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FIG. 18 - Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Per lodo de 1977/89. 

Informações técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de planUo: novembro a Janeiro 

b) Perlodo de colheita: março a Junho 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cultivares: Precoce Piracicaba de Verao; 
• Hlbrido: Condor 
• O couve-br6colo é colhido quando os botOes das hastes norals ou innorescênclas 

estiverem bem desenvolvidos e sem que estejam prestes a se abrirem. 

d) Produtividade: 5 a 8 Ilha/mês. 
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4.19. COUVE-FLOR 
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FIO. 19. VarlaçAo estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Perlodo 1977/69. 

InrormaçOes técnicas para produçAo no perlodo de entresBarra: 

I) Perlodo de plantio: novembro I março 

b) Per lodos de colheita: março a junho 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Hlbrldos: Mlyal, Shlromaru I e Shlromaru 11 
• Cunlvarea: Piracicaba Precoce e Sol de VerBo 
• Utilizar na adubaçao de plantio 10 a 20 kgJha de bórax 
• Pulverizar aa mudas na sementeira com mollbdato da &ódIo. 0,1 %, uma semana antaa do 

transplanta, e repetir mala trOa vezes após o tranaplanta com Intervalo da 15 dias. 

d) Produtividade: 15 a 20 Ilha. 
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4.20. COUVE-MANTEIGA 
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FIG. 20 Varlaç50 estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Perlodo de 1977/89. 

InformaçOe. técnica. para produç30 no perlodo de entre.safra: 

a) Perlodo de plantio: novembro a março 

b) Perlodo de colhe"a: março a Junho 

c) Técnica. elSanclal. de produç30: 
• Cuhlvar: Manteiga G80rgla 
• No .Istema de plantio por mudas, usar o fungicida (Oxlcloreto de cobre) na deslnfeç30 por 

via úmida, na base de 400 gramas/loo litros de 6gua, no tratamento de mudas, visando 
prevenir o aparecimento da podrld3o-negra (Xan/homonas campes/ris pv. campes/ris) 

• Em regllo J6 com o aparecimento da h'mla~aa-cruclferal (Plasmodlophora brass/cafl) 
recomenda-.. o fungicida (Qulntozena) para dellnfecçlo do 1010 por via úmida, na base 
d. 600gIl 00 I"rol de égu., no tratamento dai muda. 

• PulverlzaçOea com Inseticida •• ba .. da (Plrlmlcarb, Dlmethoate, etc), visando ao controle 
do Pulglo (BnlVycol}'na bflss/cla). 

d) Produtividade: 4 • 6 t/haIm". 
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4.21 FEIJÃO-VAGEM 
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FIG, 21, Varlaçlo estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89, 

Informações técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: dezembro a junho 

b) Perlodo de colheita: março a agosto 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cu~ivares do Grupo Macam!lo: Macarrao Favorito AG-480, Itatiba li, Maravilha, etc 
• Cu~ivares do grupo Manteiga: Senhorita, Talharim, Campeao 

• Manejo integrado da ferrugem (Uromyces phaseoh): 
Rotaçao de cultura 
Uso de cu~res_com a~ resistência, ou seja, as cu~ivares acima citadas 
Fazer a Irrtgaçao por aspersão, no horário da madrugada, na época seca com a~ 
umidade relativa (orvalho), visando atenuar as condiçOes predisponentes para o 
aparecimento da doença 
Pulverizar com fungicidas à base de (Mancozeb). 

d) ProdulMdade: 8 a 12 Uha. 
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4.22. INHAME 
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FIG. 22. VarlaçJo estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Perlodo de 19n/89. 

Informações técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: abril a agosto 

b) Perlodo de colheita: outubro a fevereiro 

c) Técnicas essenciais para produçao: 
• Cultivar. Chinês 
• Proceder a Irrigaçao na época seca 

d) ProdutMdade: 20 a 30 Ilha. 
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4.23. JILÓ 
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FIG. 23. Varlaçllio estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Perlodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: novembro a março 

b) Perlodo de colhe~a: março a julho 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cu~ivares : Comprido Verd&-Claro, Comprido Grande Rio e Morro Grande 
• Manejo Integrado da Antracnose (CoUetrotrichum goeosporioldes) 

Rotaçao de cuHura 
Sementes de boa procedência 
Espaçamento mais amplo posslvel, dentro dos nlvels econOmlcos 
PulverizaçOes com tunglcldas 1\ base de (0xIcI0r1to de Cobre). 

d) Produtividade: 25 a 30 Ilha. 
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4.24. MANDIOQUINHA-SALSA 
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FIG. 24. Varlaçlio estacionai de preço.: mercado atacadista 

do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: fevereiro a julho 

b) Perlodo de colheita: fevereiro a junho 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cu~ivares : O mercado do Distrito Federal apresenta preferência por raizes de formato 

cOnico-alongado e coloraçao amarelada 
• Escolha do local, dando-se preferência a -solos de abertura de cerrado ou àqueles que 

porventura nao tenham sido cu~ivados com hortaliças hospedeiras de nemat61des (quiabo, 
cenoura, abóbora, etc) 

• Pulverizar com acaricldas, visando ao controle de ácaros nas folhas, comum na época 
seca do ano. 

d) Produtividade: 10 a 15 Ilha. 
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4.25. MAXIXE 
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FIG. 25. Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Perfodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produção no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: abril a agosto 

b) Perlodo de colheita: junho a outubro 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• CuHivar: Semi-Llso (Formato clllndrico, coloraçao verde-claro e espiculosldade 

intermediana) 
• Plantio com formaçao de mudas em bandeja de lsopor ou recipientes sob estufa e seguido 

de transplante para o campo 
• Manejo Integrado de doenças e pragas: 

Rotaçao de cuHuras 
Utilizar semente sadia, ou seja, de plantas nao atacadas por vlrus 
EvHar plantio escalonado ou próximo às plantações velhas de mesma famllia (abóboras, 
melancia, etc), e de plantas daninhas (maria-pretinha, plcào-preto, etc), hospedeiras de 
pulgões 
Pulverizações com Inseticidas especlficos no controle de pulgOes, 

d) Produtividade: 6 a 8 Ilha, 
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4.26. MILHO-VERDE 
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FIG. 26. Variação estacionai de preços: merçado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no perlodo entressafra: 

a) Perlodo de plantio: abril a julho 

b) Perlodo de colhe~a: junho a novembro 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Hlbridos: AG -162 e AG - 519 
• Manejo integrado da lagarta-<fo-cartucho (Spodoptera tru'iperda) : 

Fazer a irrigaçao no sistema de aspersao, visando atenuar as condições 
predisponentes para o aparecimento de pragas 
PulverizaçOes com inseticidas ti base de Carbaryt, Trichlorfon, Deltametrina, etc), com 
bicos de jato em leque, dirigido para o cartucho da planta. 

d) Produtividade: 20 a 30 mil espigas/ha. 
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4.27 NABO 
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FIO. 27. Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produç30 no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: setembro a fevereiro 

b) Perlodo de colheita: novembro a abril 

c) Técnicas essenciais de produç30: 
• Hlbrldo: Comprido Nazusa Natsumlnowase nO 2 e 3 
• Manejo Integrado da podrld3o-mole (Erwlnla caro/avara): 

Rotaç30 de cunura 
Escolha do local, dando-se preferência a solos leves, bem drenados e n30 sujeitos a 
encharcamentos 
Adubaç30 equilibrada entre nitrogênio, fósforo e potássio e rica em cálcio e boro 
Espaçamento maior, facilitando o arejamento 
Controle de Insetos matlgadores, que facilitam a penetraç30 de bactérias 
PulverlzaçOes com fungicidas iII base de (Oxlcloreto de cobre) . 

d) Produtividade: 20 a 30 Ilha. 
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4.28. PEPINO 
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FIG. 28. Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Perlodo de 1977/89. 

InfonnaçOes técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlod05 de plantio: abril a Junho 

b) Perlodo de colheita: Junho a setembro 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Hlbrido do grupo Salada: Sprint 44O(s) , Mldori , Hlkari, Japonês Nlkkey, Japonês Flecha, 

Japonês Tsukuba e Caipira Shlbata 
• Plantio normal com produçao de mudas em recipientes sob estufa plástica e seguido de 

transplantlo para o campo 
• Plantio direto em estufa de plástico. 

d) Produtividade: 
Plantio normal: 25 a 35 Ilha 

- Plantio sob estufa de plbtlco: 80 • 120 Ilha. 
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-4.29. PIMENTAO 
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FIG. 29. Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: novembro a março 

b) Perlodo de colheita: março a julho 

c) RecomendaçOes essenciais para plantar: 
• Cuttlvares: Magda, Apolo, Hércules, Agron6mico 1 ().G 
• Hlbridos: Magali, Magnata, MeIody, etc, 
• Plantio normal com produção de mudas em bandejas de isopor ou recipientes sob estufa 

de plástico (laterais protegidas com tela contra entrada de Insetos sugadores) e seguido de 
lransplanlio para o campo 

• Plantio direto em estufa de plástico 
• Manejo Integrado da canela·preta (Phytophlhora capsiCl): 

- Rotaçao de cuttura 
- Cuttlvares resistentes: Apolo e Hércules 
• Escolha do local, dando-se preferência a solos leves, drenados e nao sujeitos a 

encharcamentos 
• Manejo Integrado da Antracnose: (As mesmas recomendaçOes previstas para o Jiló), 

d) ProdutMdade: 
- Plantio normal: 25 a 35 Ilha. 
- Plantio sob estufa: 100 a 150 Ilha, 
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4.30. QUIABO 

FIG. 30. Varlaçlo estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Perlodo de 1977189. 

InformllçOeat6cnlclII para produçto no perlodo de entre ... fra: 

a) Perlodo de plantio: Ibril I IgOlto 

b) Perlodo di colhlitl: junho I novembro 

c) T6cnlclII_ncllll de produçto: 
• Cultivar .. : Clmplnll 2. Sinta Cruz 47 e Colhe Bem 
• Plantio normal com formaçto de mudae em bandejal de IlOpor ou reclplentea sob estufa 

de ph61tlco I lIguldo de transplante para o campo 
• Mlnlljo Intagrado do oldlo (Eryslphe poIyQOn~: 

- Proceder I lrr1gaçlo por laperslo, no honlrio di madrugadl, nl 'peca seca com alta 
umldlde ralatlva (orvllho), vI .. ndo atenuar Ii condlçOeI prldlaponentll para o 
lpareclmento di dOln~ 

- Evitar pllntlo IICIlonado ou próldmo Ii 'r"l pllntadal com cultural velh.. de 
(qullbo, lb6bon1, pepino, IIc), hOlpedelral do fungo 

- PulverlzaçOel com funglcldll I be .. de (Tlofonlto MeUllco). 

d) Produtlvldlde: 13 I 15 Ilha. 
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4.31. RABANETE 
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FIO. 31. Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Periodo de 1977/89. 

Informações técnicas para produção no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: Janeiro a abril 

b) Perlodo de colheita: fevereiro a maio 

c) Técnicas essenciais de produção: 
• Cu~lvares: Akamaru Hatsuka, Early Scarlet Globe e Redondo Devil 
• A colheita Inicia com 25 a 30 dias de semeaçao, quando as raizes estiverem com dia metro 

de 2 a 3 centlmetros. 

d) ProdutMdade: 20 a 25 tnla. 
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4.32. REPOLHO 
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FIG. 32. Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Perlodo de 1977/89. 

Informações técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: outubro a março 

b) Perlodo de colheita: fevereiro a julho 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Hlbridos: Kenzan, Matsukase, Kaya, Midorl, Astrus, SaikO, Master, Mogiano, etc. 
• Cultivar: Uniao 
• Manejo integrado da podridao-negra (Xan/homonas campas/ris pv. campas/ris) e da 

Podridao-mole (EfWlnia cara/avora): 
Rotaçao de cultura 
Escolha do local, dando-se preferência a solos leves, drenados e nao sujeitos a 
encharcamentos 
Hlbridos e cultivar com alta resistência à podridao-negra: H. Master, H. Mogiano e cv. 
Uniao 
Hlbridos com alta tolerancia à podridao-negra: H. Aslrus 
PUlverizaçOes com fungicidas à base de (Oxicioreto de cobre). 

• Manejo integrado da traça-das-brássicas (P/u/aUa xy/os/al/a): 
Proceder à irrigaçao no sistema de espersllo com lamina d'água pesada, visando 
reduzir a presença de ovos da praga nas folhas 
PulverizaçOes alternadas com Bacillus thurigansJs com Acephate, Deltametrina, etc. 

d) Produtividade: 30 a 40 Ilha. 
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4.33 SALSA 
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FIG. 33. Varlaçl0 estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Per lodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no per lodo de entressafra: 

a) Perlodo de plantio: dezembro a março 

b) Perlodo de colheita: fevereiro a maio 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cuttivares: Lisa e Graúda Portuguesa 
• PulverizaçOes com fungicidas para controle de cercosporlose (Cercospora sp,) e septórla 

(Septoria petroseline) , 

d) Produtividade: 6 a 10 Ilha/corte, 
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4.34. TOMATE 
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FIO. 34. Variação estacionai de preços: mercado atacadista 
do Distrito Federal - Perlodo de 1977/89. 

InformaçOes técnicas para produçao no perlodo de entressafra: 

a) Per lodo de plantio: novembro a fevereiro 

b) Per lodo de colheHa: fevereiro a junho 

c) Técnicas essenciais de produçao: 
• Cultivares do grupo Santa Cruz: Santa clara, Jumbo e Angela, I -5100 
• Hlbridos do grupo Santa Cruz: Débora Claudia 
• Cultivares do grupo salada: Tropic, Floladel , Gaúcho e CoraÇao Bocaina 
• Hlbridos do grupo salada: Akamaru Gigante, Carmelo, Ogata Fukujiu 
• Plantio normal com formaçao de mudas em bandejas de isopor e/ou recipientes, sob estufa 

de plástico (laterais protegidas com tela contra a entrada de tripes e pulgões) e seguida de 
transplante de mudas para o campo 

• Plantio em estufa de plástico tipo "guarda-chuva", c.om formaçao de mudas, no mesmo 
método do Hem anterior 

• Pulverizaçao com fungicidas de açao protetora (Mancozeb, Oxicloreto de Cobre e 
Chlorothalonil), alternados com açao especifica (Iprodione e Benomyl), visando o controle 
das doenças da parte aérea do tomateiro. 

d) Produtividade: 
• Plantio normal: 50 a 60 Vha 
• Plantio sob estufa: 80 a 100 Vha. 
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5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ALGUNS FUNGICIDAS(l) 

Princl~io ativo Nome comercial FA(2l CL (:ll Concentras:ão IS(~l 

Benomil Benlate 500 PM 111 500 glkg 1 a 15 
Cholorothalonll Bravonil 500 SOS SC I 5OOgJ1 7 

Bravonil 750 PM PM 11 750 gIkg 7 
Daconll Br PM 11 750 gIkg 7 
Oacostar 500 SC I 5OOgJ1 7 
Dacostar 750 PM 11 750 gIkg 7 
Funglnll SC I 500gII 7 
lsatalonil SC I 5OOgJ1 7 
Vanox5OO se SC I 5OOgJ1 7 
Vanox75O PM PM 11 750 gIkg 7 

Iprodione Rovral PM IV 500 glkg 1 a 30 
Rovral SC IV 5OOgJ1 7a 30 

Mancozeb OHhane PM PM 111 800 glkg 7 a 21 
Fungineb 800 PM 111 800 glkg 7 a 21 
Manzate BR PM 111 800 gIkg 7 a 21 

Metalaxyf + Mancozeb Rldomil + Mancozeb PM 111 80 + 640g/ha 7 
Oxicloreto de Cobre Agrinose PM IV 600 gIkg 

Cobre F ersol PM IV 840 glkg 1a7 
Coprantol Br PM IV 840 gIkg la7 
CupravH Azul BR PM IV 588 glkg 1 a 7 
CupravH verde PM IV 840 gIkg la7 
Cuprosan Azul PM IV 588 glkg 1a7 
Floucobre Fersol SC IV 517 1lkg 1a7 
Flouguran SAq IV JOOgJ1 7 
Hokko Cupra 500 PM IV 500 gIkg 7 
Ramexane 850 PM PM IV 850glkg 1 e 7 
Reconil PM IV 588 glkg 1 a 7 
Recop PM IV 840 g/kg 1a7 
Recop se SC IV 604gJ1 1 a 7 
Vrtlgran Azul BR PM IV 600 glkg 1 a 7 
Vrtigran Verde BR PM IV 500 gIkg 187 
Viricobre PM IV 840 glkg 1a7 

aulntozene (PCNB) Kobutol75O PM 111 750 gIkg 
Tlofanato Metlllco Cercobln 500 se SC IV 5OOgJ1 14 

Cercobln 700 PM PM IV 700 g/kg 14 
Funglscan 700 PM PM IV 700glkg 14 
Funglscan 500 se SC IV 500gII 14 
MetlHlofan PM IV 700 B!!!g 14 

(1) Especlficaçao constante das listagens do comp6nd1o de defensivos agrfcolaa 
(2) Formulaçao 

(3) Classe toxlcol6glca 

(4) Intervalo de segurança (varia de acordo com a cuHura) 
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6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ALGUNS INSETICIDAS(1) 

Princl~io ativo Nome comercial FA!21 CL!:3J Concentra~ão IS!~1 

Acephate Acefato Fersol PS 111 750 glkg 7 a 14 
750 PS 
Orthene 750 BR PM 111 750 gIk~ 7 a 14 

Baclllus thurlngensJs Clpel PM PM IV 25 x 10 1 
esporoslg 

Carbary1 Carbalate 480 se SC 11 480gII 3 a 14 
Carbary1 480 se SC 11 480gII 14 
Carbary1 Fersol SC 11 480gII 3 a 14 
Carbary1 F ersol PS 111 925g1kg 3a14 
Carvln 800 PM PM 11 850 glkg 3 a 14 
Lepldin 600 SC 111 600gIl 3 a 14 
Sevin 75 PS 111 75 glkg 3 a 14 
Sevin 480 se SC 11 480gIl 3 a 14 
Sevin 850 PM PM 11 850 glkg 3 a 14 
Shellvin 500 se SC 111 500gII 3 a 14 

Cartap Cartap BR 500 PS 11 500gII 14 
Thlobel5OO PS 11 500gII 14 

Cyromazlne Trigard 750 PM PM 111 750 glkg 
Cettametrina Ceeis 25 CE CE 11 25g1l 1 a 2 
Clmethoate Cimetoato CE CE I 400gIl 14 

Cimexlon CE I 400gII 14 
Tiomet 400 CE CE I 400gIl 14 

Ciazlnon Clazinon 600 CE CE 11 600gII 14 
Plrimlcarb PI-rimor 500 PM PM 11 500 glkg 7 
T richlor1on Antlcar SNAgC I 500gII 7 

Clpterex 500 SNAgC 11 500gIl 7 
Ci~terex P025 PS 111 25 glkg 7 

(1) Especificaç30 constante das listagens do compêndio de defensivos agrlcolas 
(2) Formulaç3o 

(3) Classe toxlcológlca 
(4) Intervalo de segurança (varia de acordo com a cu~ura) 
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