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RESUMO 

A utilização do sistema de produção de mudas em bandejas e conseqüente  transplante, 

foi uma revolução no sistema de produção de tomate para processamento. Entretanto o 

crescimento exagerado das mudas de tomate tem sido observado em algumas situações, 

causando problemas na distribuição das mudas por meio de transplantadeiras mecânicas. 

Sementes de tomate ‘Viradoro’ foram semeadas em bandejas de poliestireno expandido 

(isopor) com 6 cm de altura e 200 células, utilizando-se o substrato orgânico plantmax. Aos 14 

dias da semeadura foram aplicados Ethefon, Uniconazole e Paclobutrazol, por meio de 

pulverização da solução aquosa a 0,2 %. Todos os produtos avaliados retardaram o 

crescimento das plantas e não diferiram entre si. Diferentemente de Ethefon e Uniconazole, 

Paclobutrazol afetou a qualidade das mudas, reduzindo a produção de massa seca, tanto na 

parte aérea como nas raízes.  
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ABSTRACT 

Chemical conditioning of tomato transplant growth.  

Transplant production in tray system promoted a revolution in processing tomato 

production in Brazil. In some situations, excessive growth of the tomato transplants has been 

observed causing some problems with distribution system of the transplants when using 

mechanical transplanter. Seeds of tomato cv. Viradoro were sowed in polystyrene trays with 200 

cells, using a organic substrate. Fourteen days after sown Ethefon, Uniconazole and 

Paclobutrazol were sprayed as water solution at 0,2 %. Pure water was used as control. All 

evaluated products delayed the plant raising without statistic difference between them. 

Paclobutrazol affected transplant quality, reducing shoot and root dry weight. 

Keywords: Lycopersicon esculentum, growth regulators, hormones 

 

A produção de tomate para processamento no Brasil é de aproximadamente 1,1 milhão 

de toneladas por ano, cultivando- se uma área de 16.000 ha. Nos últimos anos, algumas 

importantes mudanças na produção de tomate para processamento têm sido observadas, 
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incluindo a produção de mudas em bandejas.  Um dos problemas comumente observados na 

produção de mudas é o rápido desenvolvimento da parte aérea, podendo ocorrer o 

estiolamento, com formação de mudas alongadas, frágeis e com poucas raízes. Mudas 

alongadas causam problemas no sistema de distribuição da transplantadeira mecânica, 

resultando em falhas no transplantio. Além disso, plantas estioladas tendem a ser menos 

resistentes aos estresses ambientais ou a determinadas doenças, principalmente por ocasião 

do transplantio. Uma das práticas que vem sendo utilizada em outros países é o 

condicionamento do crescimento, que  é uma estimulação química ou física, ou um estresse 

suave aplicado às mudas, visando regular o crescimento e a qualidade das mudas (Latimer, 

1991). Além de regular o crescimento das plântulas, o condicionamento aumenta a “dureza” das 

mesmas, tornando-as mais resistentes a estresses ambientais bem como a determinadas 

doenças (Bovi & Minami, 1999). Embora esta técnica do condicionamento de mudas tenha sido 

difundida em outros países, a mesma não tem sido efetivamente estudada para a produção de 

mudas em nosso país. Neste estudo, avaliaram-se três produtos, visando o condicionamento do 

crescimento de mudas de tomate para indústria. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Sementes de tomate da cultivar ‘Viradoro’ foram semeadas em bandejas de poliestireno 

expandido (isopor) com 6 cm de altura e 200 células, utilizando-se o substrato orgânico 

industrial da marca plantmax. Após 14 dias, foi realizada uma pulverização foliar de Ethrel 

(ethefon), Folicur (uniconazole) e Paclobutrazol em soluções aquosas a 0,2%, além da 

testemunha pulverizada com água pura. As bandejas foram mantidas em telado coberto por 

plástico transparente, utilizando-se irrigação por micro-aspersão. Utilizou-se o delineamento 

experimental inteiramente ao acaso com três repetições. A determinação dos pesos de matéria 

seca da parte aérea e radicular das mudas bem como da altura das plantas foi realizada aos 24 

dias após a semeadura, em uma amostra de 20 plantas por parcela. As mudas foram retiradas 

das bandejas e lavadas em água corrente para retirar o substrato aderido nas raízes. Após a 

pesagem das partes aérea e radicular, estas foram secas em estufas a 60ºC por 48 horas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os produtos testados retardaram o crescimento das plantas e não diferiram entre 

si (Tabela 1). Paclobutrazol, por exemplo, reduziu em 35% a altura das plantas aos 24 dias. 

Em outro estudo o produto Uniconazole foi também efetivo no controle da altura das mudas em 
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tomate para mesa (Hickman et al., 1989), quando os autores observaram  uma limitação na 

altura das plantas em diferentes dosagens do produto. 

Diferentemente de Ethefon e uniconazole, o produto do Paclobutrazol afetou a qualidade 

das mudas, reduzindo o acúmulo de massa seca tanto na parte aérea como nas raízes. 

Paclobutrazol é um inibidor de síntese de giberelinas, causando redução do desenvolvimento 

das plantas.  A utilização desse produto na produção de mudas ainda requer estudos de 

aplicação de giberelinas para assim, reverter a inibição causada pelo mesmo. Neste estudo, a 

aplicação de 200 ppm de ácido giberélico foi efetivo na retomada do crescimento (dados não 

apresentados). 

Novos estudos são necessários  visando um refinamento dessa metodologia de manejo 

do crescimento das mudas, bem como uma avaliação dos efeitos dos diferentes produtos 

químicos em outros parâmetros de produção. 
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Tabela 1. Altura das plantas e peso seco da parte aérea e radicular de mudas de tomate 

‘Viradoro’ submetidas a aplicação foliar de diferentes produtos químicos. Brasília, 

2002. 

Tratamentos Altura das plantas 

(cm) 

Peso seco da parte 

aérea (g) 

Peso seco da parte 

radicular (g) 

Paclobutrazol 5,6 b 1,85 b 0,98 b 

Ethefon 6,0 b 3,41 a 1,25 ab 

Uniconazole 6,4 b 2,99 a 1,59 a 

Testemunha (água) 8,9 a 3,72 a 1,42 ab 

CV (%) 4,37 13,13 13,20 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao 

nível de 5% de probabilidade. 


