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RESUMO
Visando aumentar a produtividade do tomateiro cultivado em sistema orgânico, sob

ambiente protegido, montou-se um experimento em esquema fatorial 2 x 2, sendo o primeiro
fator  cultivares  com  diferentes  hábitos  de  crescimento:  cultivar  Pesagro  Linha  B  –
crescimento determinado e cultivar Santa Clara – crescimento indeterminado; e o segundo
fator o número de hastes por planta: 1 haste e 2 hastes. A cultivar Santa Clara obteve maior
produção total por planta e maior produção de frutos Extras (maiores que 100 g) por planta.
A cultivar Pesagro Linha B obteve maior massa fresca média dos frutos. A condução com
duas hastes promoveu maior produção total por planta e maior produção de frutos Extras
por planta.
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ABSTRACT

Influence of the habit of growth of cultivating and the number of stem in
the productivity of tomato cultivated in organic system.

Aiming to increase the productivity of the tomato cultivated in organic system, under
protected environment, was mounted an experiment in factorial 2 x 2, being the first factor
the cultivate with different habits of growth: cultivate Pesagro Linha B  – definitive growth and
cultivate Santa Clara – indeterminate growth; and as the second factor the number of stem
for plant:  1 stem and 2 stems.  The cultivate Santa Clara got greater total  plant production
and Extra fruits (bigger that  100 g) plant  production.   The cultivate Pesagro Linha B got
greater average fresh mass of the fruits.  The conduction with two stems promoted greater
total plant production and high plant production of Extra fruits.  
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Considerando-se  os  aspectos  sócio-econômicos,  a  cultura  do  tomateiro  é  hoje,
dentre as hortaliças produzidas no Brasil, a mais importante. Comparando-se as décadas de
70 e 80, observa-se que no Brasil a produtividade aumentou em 49% e a área cultivada em
11%, evidenciando a evolução da produção de tomate nos principais estados produtores
(Rodrigues et al., 2002). Apesar desta evolução, atualmente a demanda por tomate orgânico
é muito  superior  à  oferta,  sendo  necessário  se  aumentar  a  área  cultivada e  também a
produtividade deste sistema de produção. 

Segundo  Sandri  et  al.  (2002),  para  se  obter  uma  alta  produção  de  tomate,  é
necessário  um  elevado  número  de  frutos  por  área  de  crescimento.  Souza  (2003),
recomenda que a condução do tomateiro  em sistema orgânico  seja realizada com uma
haste por planta, visando o bom aproveitamento do adubo orgânico.

Este  trabalho  foi  realizado  com  o  objetivo  de  avaliar  a  influência  do  hábito  de
crescimento da cultivar e do número de hastes sobre a produtividade do tomateiro cultivado
em sistema orgânico de produção, sob cultivo protegido.

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).

Os  tratamentos  seguiram  um  esquema  fatorial  2  x  2,  sendo  o  primeiro  fator
cultivares com diferentes hábitos de crescimento: cultivar Pesagro Linha B - crescimento
determinado,  e  cultivar  Santa  Clara  -  crescimento  indeterminado;  e  o  segundo  fator  o
número de hastes  por  planta:  1 haste e 2 hastes.  Utilizou-se o delineamento blocos ao
acaso com quatro repetições.

As cultivares utilizadas apresentam tipos de frutos distintos, sendo a Santa Clara de
frutos biloculares e a Pesagro Linha B de frutos multiloculares.

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 26/04/2002 em bandejas de 128 células, sendo as
mudas transplantadas, após 40 dias, para canteiros, com duas linhas por canteiro, utilizando



espaçamento de 1,00 x 0,60 m e condução vertical, através de fitilhos. As parcelas foram
constituídas de 10 plantas.

A análise de solo apresentou os seguintes resultados: textura arenosa; pH 6,7; Al,
Ca+Mg, Ca e Mg iguais a 0,0; 6,1; 4,3 e 1,8 cmolc/dm3, respectivamente; 189 e 204 mg/dm3

de P e K respectivamente. Na adubação de cova, adicionou-se 1500 g de esterco bovino, 30
g de termofosfato Yoorin® e 30 g de cinza. Realizaram-se duas adubações de cobertura,
com 250 g de cama de aviário aos 30 e 60 dias após a floração. 

Pulverizações  com calda  bordaleza  foram aplicadas  sempre  que se  observaram
temperaturas inferiores a 15 ºC, visando evitar a requeima (Phytophthora infestans).

Efetuaram-se  nove  colheitas,  sendo  a  primeira  aos  76  dias  após  o  transplante
(d.a.t.) e a última aos 125 d.a.t. Avaliou-se a produção total por planta, produção de frutos
Extras (maiores que 100g) por planta, massa fresca média dos frutos e porcentagem de
frutos brocados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A  produção  média  obtida  por  planta  foi  2550  g,  o  que  representou  uma

produtividade de 42,5 t/ha. Todos os tratamentos promoveram a produção de frutos de boa
qualidade, com 98,9% da produção de frutos maiores que 50 g e 80,6% de frutos maiores
que 100 g.

Observa-se na Tabela 1 que a cultivar Santa Clara obteve maior produção total por
planta e maior  produção de frutos Extras por planta.  A cultivar Pesagro Linha B obteve
maior peso médio dos frutos, devido a sua característica multilocular.

Tabela 1. Efeito da cultivar na produção total  por planta,  produção de frutos Extras por
planta e massa média dos frutos.

Produção total Produção de
frutos Extras

Massa fresca
média dos frutos

--------------------- g / planta --------------------- ----------- g -----------
Santa Clara 2986,80 A 2305,90 A 101,47 B
Pesagro Linha B 2113,86 B 1803,06 B 138,74 A

CV% 17,88 19,75 8,00
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste F (p < 0,05). 

 A condução com duas hastes promoveu maior produção total por planta e maior
produção de frutos Extras por planta que a condução com uma haste (Tabela 2). 



Não houve diferenças significativas para porcentagem de frutos brocados,  sendo
15,3% o valor médio observado. Não houve efeito de interação entre os fatores hábito de
crescimento e número de hastes.

Tabela 2. Efeito  do número de hastes na produção total  por planta,  produção de frutos
Extras por planta e massa média dos frutos.

Produção total Produção de
frutos Extras

Massa fresca
média dos frutos

--------------------- g / planta --------------------- ----------- g -----------
Uma haste 2131,63 B 1730,48 B 120,82 A
Duas hastes 2969,03 A 2378,48 A 119,38 A

CV% 17,88 19,75 8,00
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste F (p < 0,05). 

As maiores produtividades foram obtidas  entre  105 e 119 d.a.t.,  como pode ser
observado na Figuras 1.

Figuras 1.  Efeito do número de hastes e da cultivar na produtividade de tomate.

Os resultados mostram que a cultivar  Santa  Clara,  conduzida  com duas hastes,
promoveu uma maior produção de frutos, quando comparados a cultivar Pesagro Linha B e
à condução com uma haste.
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