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Adubação com composto de farelos anaeróbico na produção de tomate orgânico cultivado sobre coberturas vivas de amendoim
forrageiro e grama batatais
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RESUMO

O trabalho foi conduzido na Área de
Pesquisa em Produção Orgânica de
Hortaliças (APPOH) da Embrapa Hortaliças/
DF, com o objetivo de avaliar o cultivo do
tomate, cultivar Duradoro, sobre coberturas
vivas e adubadas com composto orgânico tipo
bokashi. O delineamento adotado foi blocos
ao acaso dispostos em parcelas subdivididas,
com três repetições. O plantio do tomate foi
feito em covas sobre as coberturas perenes
de grama batatais (Paspalum notatum),
amendoim forrageiro (Arachis pintoi) e à
maneira tradicional, em canteiros sem
cobertura do solo (controle). Foram utilizadas
quatro doses de bokashi anaeróbico 5, 10, 20
e 40 t ha

-1
 equivalentes a 100, 200, 400 e 800

kg ha
-1
 de Nitrogênio, parcelados em quatro

épocas. Os resultados demonstram que para
produção total e comercial, o amendoim
forrageiro foi a cobertura que apresentou
melhor desempenho para ambas as
características. Para peso médio de fruto, o
solo descoberto e o amendoim forrageiro
tiveram desempenho semelhante. O aumento
das doses de Bokashi proporcionou
comportamento quadrático para o número de
frutos comerciais, sendo que a dose de 25,14
t ha

-1
 resultou no número máximo de frutos

produzidos, em média 104 frutos por parcela

e a produtividade comercial máxima, 41,85 t
ha

-1
, foi alcançada com a dose de 24,89 t ha

-1
.

PALAVRAS-CHAVES: Lycopersicon
esculentum, Arachis pintoi L., Paspalum
notatum L., composto de farelos.

ABSTRACT

Evaluation of organic compost
fertilization to organic production of

tomato growed on living cover of Arachis
pintoi and Paspalum notatum.

This work was conducted in organic
agriculture experimental field of Embrapa
vegetables, Federal District, Brazil, to
evaluated the tomato production (cultivar
Duradoro), on living covers and organic
fertilization with the brans compost. The
experiment was carried out in a randomized
complete block design, followed a split plot
scheme with three replications. The tomato
was planted under soil living covered with
Paspalum notatum and Arachis pintoi, a and
in a conventional vegetable bed without soil
cover (control). Four levels of anaerobic organic
compost (5, 10, 20 e 40 t ha

-1
) equal to 100,

200, 400 e 200 kg.ha
-1

 of nitrogen were
evaluated. The N fertilization was supplied from
organic compost of brans provided to crop in
four dates. The commercial and total yield was
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highest on Arachis pintoi living cover. The
average fruit wheight of tomato had a similar
performance in Arachis pintoi cover and in the
soil without cover. The highest fruit number was
obtained with the level 25,14 t. ha

-1
 of organic

compost and maximum  of 104 fruits per plant.

The maximum commercial yield was 41,85 t
ha

-1
 with level of  24,89 t ha

-1
 of organic

compost.

KEYWORDS: Lycopersicon esculentum,
Arachis pintoi L., Paspalum notatum L, brans
organic compost.

INTRODUÇÃO

A cobertura é importante para a maioria dos solos tropicais e subtropicais, pois protege
o solo da incidência direta da insolação e das chuvas. Ela reduz a força e a velocidade de
queda das gotas de chuva e garante proteção contra o calor e a ação direta dos ventos. Além
disso, favorece a conservação da umidade do solo, aumentando a atividade microbiana, reduz
a infestação de plantas daninhas, diminui a compressividade e compactação do solo, controla
algumas pragas do solo e melhora sua estrutura (Penteado., 2000). O uso de espécie adequada
como cobertura viva ocasiona melhorias nas condições físicas, químicas e biológicas do solo
e facilita o manejo da cultura.

 As poáceas (gramíneas) como a grama batatais tem sistema radicular fasciculado, o
que as tornam úteis na reconstrução da estrutura do solo, promovem aporte de biomassa ao
solo, oferecendo controle de erosão e melhorando a penetração da água, além de fixar pequenas
quantidades de nitrogênio (Oliveira et al., 2006). Já o amendoim forrageiro que é uma fabácea
(leguminosa) possui um sistema radicular pivotante que se aprofunda mais no solo, fixa
nitrogênio, mobiliza e recicla nutrientes. Além das melhorias físicas, químicas e biológicas do
solo, o cultivo de fabáceas e poáceas como coberturas vivas facilita o controle do mato,
reduzindo a necessidade de capinas. As coberturas podem ser utilizadas em locais declivosos
ou em propriedades localizadas em regiões montanhosas, reduzindo o escorrimento superficial
e consequentemente, diminuindo a erosão (Altieri., 2002).

Embora com grande potencial de utilização, nesse sistema praticamente inexistem estudos
de adubação de forma a recomendar doses que supram as necessidades nutricionais da cultura
nas diversas coberturas. Assim, este trabalho objetivou avaliar o efeito da adubação com bokashi
anaeróbico nas características fitotécnicas do tomate, cultivado sobre coberturas vivas e indicar
uma dose que supra as necessidades nutricionais do tomate para uma ótima produção.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado na Área de Pesquisa e Produção Orgânica de Hortaliças
(APPOH) da Embrapa Hortaliças/DF, no período de maio a outubro de 2007 em Latossolo
Distroférrico. Foi montado em delineamento de blocos ao acaso com três repetições no
esquema de parcela subdividida. As parcelas foram constituídas pelas coberturas amendoim
forrageiro e grama batatais, implantadas em área de 100m

2
 cada uma anteriormente, e plantio

em canteiro sem cobertura (testemunha). As subparcelas consistiram das doses 5, 10, 20 e 40
t ha

-1
 de um composto de farelos anaeróbico, tipo Bokashi, equivalentes a 100, 200, 400 e 800

kg ha
-1
 de N, fornecidas em quatro épocas, sendo 1/2 no plantio e 1/6 em cada cobertura, aos

20, 40 e 60 dias após o transplante.
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O plantio do tomate foi feito em covas, espaçamento de 50x80cm. O composto de farelos
utilizado apresentou os seguintes teores totais de nutrientes: Ca = 89,46 g kg

-1
, Mg = 16,54

 
g

kg
-1
, N = 21,98 g kg

-1
, K = 10,38 g kg

-1
, P = 20,43 g kg

-1
, S = 3,02 mg kg

-1
, Zn = 249,50 mg kg

-1
,

Cu = 256 mg kg
-1
, Fe = 4750,0 mg kg

-1
 e B = 25,14 mg kg

-1
. As colheitas foram feitas a partir

dos 80 dias após transplante, e durante 6 semanas. Utilizou-se 10 plantas de cada parcela
para as avaliações de produção. Os dados foram submetidos à analise de variância utilizando
regressão para as doses de composto e teste tukey para comparar as médias das coberturas
vivas com 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve diferença significativa no número de frutos comerciais sendo que, o número de
frutos comerciais colhidos nos tomateiros cultivados sobre o amendoim forrageiro foi maior
que no solo descoberto seguido da grama batatais (Tabela 1). A produção comercial por planta,
por área e o número de frutos totais apresentaram resultados semelhantes em que o tomateiro
cultivado sobre amendoim forrageiro teve melhor desempenho enquanto aqueles cultivados
sobre o solo sem cobertura e grama batatais foram iguais.

A tabela 1 também mostra que houve diferença significativa para as produções totais e
por planta, em que o amendoim forrageiro foi a cobertura que apresentou melhor desempenho
para ambas as características, seguidas pelo solo descoberto e a grama batatais com pior
desempenho. Para o peso médio dos frutos comerciais houve diferença estatística, entretanto,
o solo descoberto e o amendoim forrageiro tiveram desempenho semelhante seguidos da
grama batatais.

Observou-se também que o aumento das doses de Bokashi proporcionou comportamento
quadrático para o número de frutos comerciais (Figura 1), sendo que a dose de 25,14 t ha

-1

resultou no número máximo de frutos, em média 104 frutos por parcela (4m
2
). A produtividade

comercial máxima, 41,85 t ha
-1
, foi alcançada com a dose de 24,89 t ha

-1
 de Bokashi. (Figura 2).
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Tabela 1. Número de frutos comerciais (NFC), produção comercial por planta (PCPL) e por área (PC), número
de frutos totais (NFT), peso médio dos frutos totais (PMFT) e produção total por planta (PTPL) e por área
(Ptotal) do tomate Duradoro cultivados sobre coberturas vivas de amendoim forrageiro, grama batatais e em
plantio tradicional em canteiros. Brasília, Embrapa Hortaliças, 2007.

Cobertura NFC PCPL PC NFT PMFT PTPL PTotal

kg t  ha
-1

g kg planta
-1

 t ha
-1

Amendoim forrageiro 122,08 a 2,21a 46,82a 152,33a 211,36ab 3,26a 81,61a

Grama Batatais 55,08c 1,00b 19,82b 63,83b 155,60b 0,96c 23,92c

Sem cobertura 62,75b 1,27b 22,59b 82,66b 259,97a 2,17b 54,25b

CV (%) 30,41 34,50 42,13 30,94 26,94 43,14 43,14

Figura 1. Número de frutos comerciais do tomate por parcela (4m2) em função de doses de bokashi
anaeróbico. Brasília, Embrapa Hortaliças, 2007

Figura 2. Produtividade comercial do tomate duradoro em função de doses de bokashi anaeróbico. Brasília,
Embrapa Hortaliças, 2007.
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