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RESUMO
A prática de adubação verde mais comum é a do pré-cultivo. No entanto, caso não haja
sincronicidade entre a demanda da cultura sucessora e a mineralização do N, corre-se o risco de
perda do nutriente. Como alternativa a essa técnica existe a consorciação dos adubos verdes com a
cultura principal. O objetivo deste trabalho foi verificar se os adubos verdes em cultivo intercalar
retardam ou antecipam o início da colheita e se interferem na qualidade do tomate cultivado em
sistema de plantio direto. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com oito
tratamentos: crotalária-júncea, feijão-caupi, feijão-de-porco, feijão-mungo, mucuna-anã e tremoçobranco, além de duas testemunhas, uma com e outra sem palhada de milho, com cinco repetições. A
adubação verde, bem como a presença ou ausência da palhada do milho, não antecipou e nem
retardou o início da colheita. Em relação à análise de sólidos solúveis totais (SST) e acidez (pH) não
houve diferenças entre os tratamentos.
PALAVRAS-CHAVE: Solanum lycopersicum L., agricultura orgânica, adubação verde.
ABSTRACT
Harvest and quality of cherry intercropping tomatoes with green manures in no-tillage
The used of green manure crop is the most common in pre-cultivation. However, if there is no
synchrony between crop demand and N mineralization successor, runs the risk of nutrient loss. The
intercropping of green manures with the main crop as an alternative to this pre-cultivation
technique. The aim of this study was to determine if the intercropping of green manure delay or
anticipate the beginning of harvest and affect the quality of the fruit on no tillage crop system. The
experimental design was randomized blocks with eight treatments: sunn hemp, cowpea, jack bean,
mung bean, velvet bean and white lupine, and two control, one with or without trash corn, with five
repetitions. The green manure, as well as the presence or absence of stubble corn, neither anticipate
nor delay the onset of the harvest. Regarding the analysis of total soluble solids (TSS) and acidity
(pH) showed no differences between treatments.
Keywords: Solanum lycopersicum L., organic agriculture, green manuring.
A cobertura vegetal representa a essência do sistema de plantio direto (SPD), pois tem efeito na
interceptação das gotas de chuva, evitando o impacto direto sobre a superfície do solo, reduzindo a
desagregação das partículas, que é a fase inicial do processo erosivo, reduz a velocidade de
escorrimento das enxurradas, melhora ou mantém a capacidade de infiltração de água, e evita o
selamento superficial, provocado pela obstrução dos poros com partículas finas desagregadas
(CRUZ et al., 2010). Dentre as espécies empregadas na adubação verde, segundo Aita et al. (2001),
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as leguminosas destacam-se por formar associações simbióticas com bactérias fixadoras de N2 e sua
baixa relação C/N, aliada à grande presença de compostos solúveis, favorece a rápida decomposição
e mineralização, com expressivo aporte de N ao sistema solo-planta.
A prática de adubação verde mais comum é a do pré-cultivo com posterior incorporação. Tal prática
tem se mostrado bastante eficiente em incrementar a fertilidade do solo (FONTANÉTTI et al.,
2006) e a produtividade de hortaliças (THORUP-KRISTENSEN, 2006). No entanto, caso não haja
sincronicidade entre a demanda da cultura sucessora e a mineralização do N, corre-se o risco de
perda do nutriente. Como alternativa a essa técnica de manejo, existe a consorciação dos adubos
verdes com a cultura principal. Nesse esquema, os adubos verdes são cultivados juntamente com a
cultura principal em parte de seu ciclo ou no ciclo todo (ELFSTRAND, 2007).
No processo de seleção de cultivares de tomate, amplitude de adaptação, potencial produtivo,
resistência ou tolerância a doenças e pragas, e características organolépticas superiores são os
atributos que definem a viabilidade ou não de seu cultivo em escala comercial. Os problemas
fitossanitários constituem o fator limitante principal à expansão da produção de tomate orgânico.
Por isso, o uso de cultivares tolerantes ou resistentes pode representar para os produtores uma real
vantagem no manejo de pragas e doenças (DIVER et al., 1999; BETTIOL et al., 2004). O tomate
cereja, em comparação com os tomates de mesa (salada, caqui ou tipo italiano), geralmente
apresenta maior resistência ao ataque de pragas e doenças. Segundo Azevedo Filho & Melo (2001)
o tomate cereja apresenta boa produtividade, sendo uma opção para agricultores que pretendem
produzir com baixo uso de insumos.
O objetivo deste trabalho, foi verificar se os adubos verdes em cultivo intercalar retardam ou
antecipam o início da colheita e se interferem na qualidade dos frutos em relação a sólidos solúveis
totais e acidez.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi instalado em área agroecológica do Pólo Regional do Desenvolvimento dos
Agronegócios do Centro-Sul (APTA), situado no município de Piracicaba - SP, com altitude de 540
m, latitude de 22043'S e longitude 47038'W, apresentando chuvas de verão, inverno seco,
temperatura média do mês mais quente é superior a 22ºC e a temperatura do mês mais frio 16,9ºC.
O trabalho foi realizado em solo classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico. O
delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com oito tratamentos e cinco repetições e
constaram do cultivo intercarlar dos seguintes adubos verdes: crotalária-júncea, feijão-caupi, feijão-
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de-porco, feijão-mungo, mucuna-anã e tremoço-branco, além de duas testemunhas, uma com e
outra sem palhada de milho.
O milho, variedade Cativerde 2, foi semeado em 10 de janeiro de 2011, sendo o milho verde
colhido em 05 de abril de 2011 e a trituração para obtenção da palhada para o plantio direto do
tomateiro ocorrida em 25 de abril. O tomateiro foi transplantado em berços abertos com auxilio de
cavadeira manual, na qual se adicionou 23,00 gramas de termofosfato magnesiano e 2,50 gramas de
sulfato de potássio natural, perfazendo um total de 3,70 g P2O5 e 1,25 g de K2O por planta ou
aproximadamente 70 kg P2O5 ha-1 e 25 kg K2O ha-1.
A colheita do tomate cereja se iniciou em 12 de agosto de 2011. Os dados das três primeiras
colheitas foram utilizados para verificar se os tratamentos foram responsáveis pela antecipação ou
atraso no início da produção. Os frutos colhidos, que não apresentavam sintomas de ataque de
doenças e pragas foram classificados em comercializáveis, sendo determinada sua quantidade e seu
peso. Foram determinados também o teor de sólidos solúveis totais (oBrix) e a acidez (pH). Os
dados de produção foram submetidos e análise de variância e a comparação de médias foi feita
através de contraste pelo teste Dunnett a 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação ao número de frutos comercializáveis (NFC), número total de frutos (NTF), peso dos
frutos comercializáveis (PFC), peso total dos frutos (PTF) não houve diferença entre os tratamentos,
nem na comparação entre testemunhas, nem na comparação entre testemunhas e adubos verdes e
nem na comparação da testemunha com palha e os adubos verdes. A adubação verde, bem como
presença ou ausência da palhada do milho, não antecipou e nem retardou o início da colheita. POTT
& FELTRIN (2008), estudaram a adubação verde em tomateiro cultivado em sistema de agricultura
orgânica e verificaram que a adição de fitomassa de leguminosas foi eficiente para aumentar a
produtividade de tomateiro-cereja em sistema de agricultura orgânica, produzindo até 769 g planta-1
em adição a 9 t ha-1 de fitomassa de ervilha forrageira.
A diferença estatística significativa encontrada até a terceira colheita do tomate cereja foi em
relação ao peso médio dos frutos comercializáveis, sendo que a média dos tratamentos com adubos
verdes foi inferior a média das duas testemunhas, com ou sem palha, ou seja, de maneira geral, a
presença do adubo verde intercalar diminuiu o peso médio dos frutos comercializáveis (Tabela 1).
Embora, no cultivo intercalar com feijão-caupi, o peso dos frutos foram semelhantes aos da
testemunha.
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ROSSI et al. (2011), estudaram a produtividade e qualidade do tomate cereja cultivado em haste
única, em consórcio com os adubos verdes feijão-de-porco e tremoço-branco, e sobre palhada de
crotalária-júncea. Verificaram que em relação ao número total e comercial de frutos o tratamento
com crotalária-júncea foi superior e diferiu estatisticamente do feijão-de-porco, e ambos os
tratamentos não diferiram da testemunha e do tremoço-branco. Em relação aos parâmetros de
qualidade tecnológica dos frutos do tomateiro (SST, ATT, ratio, pH e firmeza) não houve diferença
estatística entre os tratamentos
A avaliação de qualidade, em relação à análise de sólidos solúveis totais (SST) e acidez (pH) não
revelou diferenças entre os tratamentos, sendo que na média os frutos apresentaram SST = 5,07
o

Brix e pH = 4,25. Pinho et al. (2011), analisaram as propriedades nutricionais de tomates cereja

colhidos em diferentes épocas e e concluíram que os tomates orgânicos são mais nutritivos que os
convencionais, e se amadurecerem até 45 dias concentram maior teor de SST. No experimento em
questão os autores determinaram valores de SST = 4,00 e 6,00 oBrix, respectivamente para os frutos
colhidos em 30 ou 45 dias e pH = 4,35 na média entre os tempos de colheita, o que corrobora com
os dados do atual experimento.
Na figura 1 é possível visualizar a consorciação do tomate cereja com alguns dos adubos verdes.
Conclui-se pelo experimento que os adubos verdes cultivados intercalarmente ao tomate cereja não
alteraram o início da colheita em relação aos tratamentos testemunhas e não interferiram na
qualidade dos frutos em relação aos sólidos solúveis totais (SST) e acidez (pH).
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Tabela 1. Número de frutos comercializáveis (NFC), número total de frutos (NTF), peso dos frutos
comercializáveis (PFC), peso total dos frutos (PTF) e peso médio dos frutos comercializáveis
(PMFC) de tomate cereja. Piracicaba-SP, 2011.
Tratamentos
Testemunha sem palha
Testemunha com palha
Feijão-de-porco
Crotalária-júncea
Mucuna-anã
Feijão-mungo
Tremoço-branco
Feijão-caupi
C.V.(%)
p>F(T)
Contrastes
Testemunhas x adubos verdes
Test com palha x adubos verdes
Test com palha x Test sem palha

NFC
NTF
--- frutos parcela-1 --58,40
59,80
59,80
63,60
59,60
61,60
64,20
66,40
57,20
58,20
58,40
59,20
40,80
41,60
58,80
60,40
24,42
25,59
0,3191
p>F(T)
ns
ns
ns

PFC
PTF
--- gramas parcela-1 --790,63
808,38
799,24
823,16
768,23
785,78
775,65
799,03
712,61
722,96
731,07
754,98
485,25
495,86
781,47
794,01
26,69
27,26
0,2419
0,3191

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

PMFC
gramas frutos-1
13,32
13,00
12,88
12,10
12,35
12,13
11,80
13,17
7,56
0,1346
*
ns
ns

n.s: não siginificativo (p>0,05); * significativo (p≤ 0,05) teste de Dunnett.
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Figura 1. Consorciação do tomate cereja com adubos verdes: a) Crotalária-júncea; b) Mucuna-anã;
c) Tremoço-branco.
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