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RESUMO
Além do alto  custo,  é  crescente  a dificuldade  de se obter  estercos bovino e de

aviário  isentos  de  contaminantes  proibidos  para  o  cultivo  orgânico.  Visando  obter  uma
alternativa à cama de aviário, este trabalho avaliou a utilização de composto de Crotalaria

juncea na adubação de cobertura de tomateiro. Foram testados quatro tratamentos: T1- 200
g de cama de aviário no início da floração + 100 g de cama de aviário 30 dias após o início
da floração; T2- 200 g de composto no início da floração + 100 g de composto 30 dias após
o início da floração; T3- 200 g de composto no transplante + 100 g de composto 30 dias
após o início da floração; T4- 400 g de composto no transplante + 200 g de composto 30
dias  após  o  início  da  floração.  Não  foram  observadas  diferenças  significativas  para
produção total por planta, produção de frutos Extras (maiores que 100 g) por planta e massa
fresca média dos frutos. Os resultados obtidos mostram que o composto de crotalária pode
substituir a cama de aviário na adubação de cobertura de tomateiro cultivado em ambiente
protegido, em sistema orgânico. O composto pode ser usado na mesma quantidade e na
mesma época de aplicação que a cama de aviário.
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ABSTRACT

Use  of  compost  made  up  of  crotalaria  in  the  covering  fertilization  of
tomato cultivated in protected environment, in organic system.

Actually, the bovine and aviary manure have high costs and increasing difficulty of
getting that exempt of contaminants forbidden for the organic culture.  Aiming at to get an
alternative to the aviary bed, this work evaluated the compost made up of Crotalaria juncea

in the covering fertilization of tomato.  Four treatments had been tested:  T1 – 200 g of bed
of aviary in the beginning of flowering + 100 g of aviary bed 30 days after the beginning of
flowering; T2 – 200 g of compost in the beginning of flowering + 100 g of compost 30 days
after the beginning of flowering; T3 – 200 g of compost in the transplant + 100 g of compost



30 days after the beginning of flowering; T4 – 400 g of compost in the transplant + 200 g of
compost  30  days after  the  beginning  of  flowering.   Significant  differences  for  total  plant
production, Extra fruits (bigger that 100 g) plant production and average fresh mass of the
fruits  had  not  been  observed.   The  gotten  results  show that  the  compost  made  up  of
Crotalária can substitute the bed of aviary in the covering fertilization of tomato cultivated in
protected environment, in organic system.  The compost can be used in the same amount
and the same time of application that the aviary bed.  
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O tomateiro, devido à sua importância econômica, é explorado em ampla faixa de
condições climáticas. No entanto, para que os rendimentos sejam ótimos, esta cultura tem
requerimentos específicos (Ferreira et al., 2003).

A adubação orgânica do tomateiro tem sido normalmente praticada como fonte de
nutrientes,  dentre  eles,  o  nitrogênio,  visando  suprir  parte  das  suas  necessidades
nutricionais.  (Mello & Vitti,  2002).  Na produção de tomate em sistema orgânico,  pode-se
empregar composto orgânico ou esterco bovino (20 t/ha),  esterco de aviário (10 t/ha) ou
outro  material  orgânico  disponível,  atendo-se  para  a  sua  composição  mineral,  origem e
estado de decomposição. (Souza, 2003).

Além de alto  custo,  é  crescente  a dificuldade  de se obter  estercos bovino e de
aviário  isentos  de  contaminantes  proibidos  para  o  cultivo  orgânico.  Visando  obter  uma
alternativa à cama de aviário, este trabalho avaliou a utilização de composto de Crotalaria

juncea na  adubação  de  cobertura  de  tomateiro  cultivado  em  ambiente  protegido,  em
sistema orgânico.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Estação Experimental da PESAGRO RIO, situada

em Seropédica, Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, a 26 m de altitude e
coordenadas 22o 45’ 28” S (latitude) e 43o 40’ 54” W (longitude).

Foram testados quatros tratamentos em delineamento blocos ao acaso com quatro
repetições: T1- 200 g de cama de aviário no início da floração + 100 g de cama de aviário 30
dias após o início da floração; T2- 200 g de composto no início da floração + 100 g de
composto 30 dias após o início da floração; T3- 200 g de composto no transplante + 100 g
de composto 30 dias após o início da floração; T4- 400 g de composto no transplante + 200
g de composto 30 dias após o início da floração.



O cultivo foi realizado em estufa tipo arco, modelo PESAGRO RIO, com 5,0 m de
largura, 24,0 m de comprimento e 2,0 m de pé direito. Utilizou-se tela de sombreamento
com  malha  30%  nas  laterais,  visando  o  controle  da  broca  pequena  (Neoleucinodes

elegantalis).  A irrigação na estufa  foi  realizada manualmente,  através de mangueiras de
borracha. 

A semeadura foi realizada no dia 11/04/2003, utilizando a cultivar Santa Clara, em
bandejas de 128 células e as mudas foram transplantadas após 40 dias para canteiros, com
duas linhas  por  canteiro,  utilizando espaçamento  de 1,00  x 0,40  m e condução vertical
através de fitilhos. As parcelas foram constituídas de 14 plantas.

A compostagem foi  realizada durante dois meses,  utilizando-se  Crotalaria juncea
picada com roçadora acoplada ao trator. O composto continha 95% de massa seca e 2,04%
de  nitrogênio.  A  cama  de  aviário  utilizada  continha  86%  de  massa  seca  e  1,98%  de
nitrogênio. A análise de solo apresentou os seguintes resultados: textura arenosa; pH 6,1;
Al,  Ca+Mg, Ca e Mg iguais a 0,0;  9,3;  5,8 e 3,4 cmolc/dm3,  respectivamente;  182 e 310
mg/dm3  de P e K respectivamente. Como adubação de cova, utilizou-se 1500 g de esterco
bovino.

Visando o controle da broca grande (Heliothis zea) foram realizadas pulverizações
quinzenais com Bacillus thuringiensis. Pulverizações com Calda Bordaleza foram aplicadas
sempre  que se  observaram temperaturas  inferiores  a  15  ºC,  visando  evitar  a  requeima
(Phytophthora infestans). 

Efetuaram-se 13 colheitas, sendo a primeira aos 81 dias após o transplante (d.a.t.) e
a última aos 166 d.a.t.  Avaliou-se a produção total por planta, produção de frutos Extras
(maiores que 100 g) por planta e massa fresca média dos frutos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O tomateiro não apresentou ataque de pragas ou doenças que causassem danos

significativos. No final da colheita, observou-se uma infestação das folhas com mancha de
cladospório (Cladosporium fulvum) que não precisou ser controlada. 

Não  foram  observadas  diferenças  significativas  (teste  F,  p  < 0,05)  em todas  as
características avaliadas (Tabela 1). A produção média obtida por planta foi 3648 g, o que
representa uma produtividade de 91,2 t/ha. Todos os tratamentos promoveram a produção
de frutos de boa qualidade, com 99,9% da produção de frutos maiores que 50 g e 85,6% de
frutos maiores que 100 g (frutos Extras). 

Tabela 1. Produção total por planta, produção de frutos Extras por planta e massa fresca
média dos frutos.



Produção total Produção de
frutos Extras

Massa fresca
média dos frutos

--------------------- g / planta --------------------- ----------- g -----------
T1 3295,50 A 2814,64 A 104,33 A
T2 3712,24 A 3140,07 A 103,01 A
T3 3886,77 A 3430,32 A 112,51 A
T4 3695,99 A 3108,73 A 106,31 A

CV% 11,66 16,26 8,41
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste F (p < 0,05). 

Os resultados obtidos mostram que o composto de Crotalaria juncea pode substituir
a cama de aviário na adubação de cobertura de tomateiro cultivado em ambiente protegido,
em sistema orgânico.  O composto  pode ser  usado na mesma quantidade e  na mesma
época de aplicação que a cama de aviário.
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