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SEMBRA DE CEBA BAVOSA
Al principi del mes d’octubre estem en la temporada de fer les sembres de varietats de
ceba del cicle bavosa, la plantació de les quals s’ha de fer al mes de desembre per a
recol·leccions del mes de maig.
La sembra de la ceba es pot fer a través de la sembra directa o sembra en planter per
a trasplantar-la posteriorment.
Sembra directa:
Quan s’opta per esta modalitat de cultiu, és molt important preparar bé el terreny
perquè quede el més fi possible, amb bon drenatge, poc compacte, ja que pot dificultar
la germinació, i lliure de males herbes. La llavor ha de ser preferiblement pindolada i
presentar una bona germinació. Es poden utilitzar sembradores per fileres o, per a una
millor uniformitat de sembra, sembradores de precisió.
Sembra en planter:
En el litoral mediterrani, tradicionalment la sembra s’ha fet en terra sobre bancades.
Una vegada desenvolupades les plantes, s’arranquen i es fan manolls amb arrel nua
per a trasplantar-les manualment al camp definitiu. En esta modalitat de sembra cal
tindre en compte les mateixes consideracions que les comentades anteriorment per a
la sembra directa quant a la preparació del terreny.
Una altra modalitat de planter és la sembra en safates de poliestiré amb mescles de
substrats. Per a això se solen utilitzar safates que oscil·len entre els 322 i els 589
alvèols, per a posteriorment fer la plantació manualment.

Hi ha també la possibilitat de mecanitzar la plantació amb trasplantadores de tipus
“japoneses”, com la que podem observar en la fotografia següent. Amb esta opció
s’aconseguix un estalvi important en els costos de mà d’obra respecte a la plantació
manual. Esta maquinària requerix un tipus de safata especial flexible de 448 alvèols,
que serà necessari tindre en compte a l’hora de fer el planter, si s’opta per este tipus
de trasplantament.

L’elecció de la varietat és un aspecte important a considerar, ja que hi ha
diferències importants entre elles pel que fa a diàmetre de coll, inici de bulbació,
nivell de vegetació, color de la fulla, forma del bulb, quantitat de bulbs dobles,
resistència a espigat, producció final, etc.
Una altra consideració important que cal tindre en compte és la sensibilitat de la
cultivar al míldiu, malaltia molt important en determinades zones de cultiu, causada
pel fong Peronospora destructor (Berk), i que, com hem pogut constatar en
diferents assajos, hi ha diferències clares de sensibilitat varietal.
Entre les varietats assajades en el Centre d’Experiències de Cajamar a Paiporta
van destacar: Bavosa (Ramiro Arnedo), Bavosa (Intersemillas), Prebosa (Fitó),
Amonquelina (Batlle), Nieto (Bejo) i Gabriella (Enza Zaden).

