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Dentre os produtos hort!colas, 0 tomate e 0 mais larg~
mente cultivado no Brasil, depois da batata. E uma cultura impoE

ftante tambem, pelo que representa na alimenta9ao como fonte de
vitaminas e sais minerais.

No mercado piauiense, 0 tomate e 0 principal produto
oler!cola, de maior volume e valor comercializados. Gerou recur
sos da ordem de 3 milhoes de cruzeiros, no decorrer do ana da
1975. Entretanto, 0 Estado do Piau! nao apresenta posi9ao desta
cada, tanto entre as produtores nacionais como entre os do Nor
deste. Em 1979, ocupou 0 219 lugar em ~rea p1antada (28 ha) e 0
249 1ugar em produ9ao (102 t), na cu1tura do tomate no Brasil.

A oferta local de tomate e insuficiente para atender a
demanda do Estado, sendo comp1etada em larga escala com prcdutos
procedentes de outros estados, principalmente do Cear~. Da~ua~
tidade total de tomate comercializado na CEASA de Teresina, em
19 80 I e sse Est ado p a r>t. i ciP 0 u com ape n as 0, 76%. A pro duti vi dad S1

media do Piau!, em 1979, foi de 3,6 t/ha, ao passo que a media
brasileira chegava a cifra de 26,1 t/ha e, a do Nordeste estava
em torno de 20 t/ha. 0 desenvolvimento da tomaticultura no fata
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produtividade dessa cultura. 0 despreparo do homem 8 a quase ine
xistencia de tecnologia.

Reconhecendo a import~ncia que essa cultura represents.
em termos dC! abastecimento 1nt'erno. gera~ao de empregos 8 -Fonts
de d~visas. conduziu-se 0 presente estudo que. pretende determi
nar a epoca de plantio mais favoravel. bem como a cultivar
as melhcrss caracter!sticas produtivas, na microrregiao
nea de Teresina.

o experimento foi instalado na UEPAE de Teresina, situa
da ~ latitude de 05005'S e ~ longitude de 42048', em altitude
proxima a 50m. 0 solo utilizado foi um Podzolico Vermelha-Amar8
10, de textura arenosa. pH = 5,1, alum!nio = 0,4 meq% (altoJ.,,-F02
fora = 2ppm (baixo), potassic = 19 ppm (baixo), c~lcio 8 magn~
sio = 0,7 meq% (baixo). Utilizou-se aduba~ao org~nica, com ester
co de curral na dosagem de 3,0 t/ha. Aplicau-s8 ainda misture de
300 kg/ha de sulfato de amonia. 180 kg/ha de superfosfato triple
e 240 kg/ha de cloreto de potassio.

lizados, com parcelas subdivididas, em tr~s repetigoes. As parc~
las foram constituidas pelas ~ac-as de s8meadura e, as sUbpcrc~
las pelas cultivares. 0 espa~amento foi de 0,5m entre plenc=s 8

tiCDS. As seis epocas de semeadura foram instaladas nos m828S do
{\. Janeiro (l~ epoca), mar~o (2~ epoca). maio (3~ epaca), julhCi (4~

epoca). setembro (5~ spoca) e, novembro (6~ epoea). Em tod6~; 8S

sas spocas foram ~estadas as seguintes cultivares: Kada, Yokota.
Angela Hiper. Sao Sebastiao, Santa Antonio, Principe Gigant2 8 a
regional Crespa.

nitrogenada em cobertura no campo (150 kg/ha de su1fato ~c ~mD
nio), uma amontoa, irriga~ao por sulcos de infi1tragBo, C'j:Jj.l1es,

desbrota e amarrio das plantas.
Quanto ~ parte fitassanitaria da culture, 0 princip61

problsma ocorrido foi 0 ataque intensivo de acaros. Ainda. Gear
reu ataque esporadico de lagartas em pl~ntulas aos 14 dies apos
sua semeadura. Tambsm em sementeira foi constatada preSer19B de



tombamento de mudinhas. As lagartas foram combatidas com Malatol
e a fungo do tombamento foi combatido com aplica9aO alternada de
fungicida c~prico e PCNB.

Quanta ao acaro, foi constatado tratar-se do acaro do
bronzeamento (Aeulop~ lyeope~~~e~) que provocou a perda da 3~,
4~ e 5~ apoca de semeadura. Trata-se de uma praga saria. ja
constatada em v~rias regioes do Nordeste. Houve incidencia desde
o in£cio de agosto a final de novembro, coincidindo com a peri£
do de maior calor e seca na regiao (Tabela 3). Todas as cultiva
res testadas foram atacadas com igual intensidade pela praga. 0
ataque do acaro iniciava logo apes 0 transplantio, aproximadame~~
te aos 30 dias de 1dade da plante.

~ Entre os acaricidas disponiveis, tentou-se a combate do
acaro com produtos a base de Tetradifon, Ethoate m9til e Ometoa
to, nao havendo controle satisfatorio da praga.

A colheita dos frutos das epocas, de semeadura, nao afe
tadas pelo acaro (l~, 2~ e 6~ spoca), se deu aproximadamente aos
100 dias de idade das plantas. Entre as cultivares, nao houve
praticamente varia9aO do seu cicIo vegetativo. Em todas as ep£
cas, a colheita dos frutos foi realizada a cada dois dias. Deter
minaram-se 0 rendimento e 0 peso medio dos frutos.

A produtividade das cultivares colhidas, po de ser obti
da da Tabela 1. Na primeira epoca de semeadura. embora nao haven
do diferenQa significativa entre tratamentos, destacaram-se por
apresentar maior produtividade as cultivares Sao Sebastiao e An
gela Hiper com 20,7 t/ha, enquanto a cultivar Principe Gigante
apresentou a menor pordutividade com 13.5 t/ha. Da segunda apoca
de semeadura, destacou-se com a maior produQao a cultivar Sao Se
bastiao com 45,5 t/ha; nesta apoca novamente a cultivar Principe
Gigante apresentou a menor produtividade. com 29,5 t/ha. Da sex
ta epoca de semeadura. embora nao houvesse diferenQa significat!
va entre as cultivares. destacou-se com a maior produtividade. a
cultivar Yokota com 20,3 t/ha, sendo a cultivar regional a de
produtividade mais baixa, com 12,5 t/ha.

Quanto ao peso medio dos frutos. das tres spocas de se
meadura, pode ser obtido da Tabela 2. Da primeira apoca de seme~
dura , 0 pes a mad iado s.f rut 0 5 va ri0 u de 59 •8 a 44. 5 ~Ifrut a , de~
tacando-se a cultivar Crespa com os frutos de maior peso madio.



var Crespa com 74,6 g/fruto em madia. Da sexta apoca de semeadu
ra, 0 peso medio dos frutos variou de 73,7 a 58,8 g/fruto. Dest~
cou-se nessa epoca a cu1tivar Santo Antonio com seus frutos de
maior peso medio.

TABELA 1. Produtividade ds tomate, em t/ha, de tres spocas de se
meadu+a. UEPAE de Teresina, 1981.

I
Produtividade (t/ha)

Cu1tivares 1~ 2a ;.

I
6~epoca • spoca epoca

(janeiro) (marc;o) (novembro)

Sao Sebastiao 20,7 a 45,5 a 19,9 a
Angela Hiper 20,7 a 42,9 ab 17,8 a
Crespa (Regional) 17,4 a 38,4 ab 12,5 a
Yokota 16,7 a 38,5 ab 20,3 a
Santo Antonio 14,6 a 34,7 ab 14,4 a
Kada 13,9 a 42,7 ab 13,5 a
Principe Gigante 13,5 a 29,5 b 17,0 a

X 16,8 38,9 16,5

Em cada coluna, medias seguidas da mesma 1etra, nao apresentaram
diferenc;a significativas entre si, ao nfve1 de 5% de probabi1id~
ds.



••
TABELA 2. Peso medio de frutos colhidos de tomate, em gramas, de

tris epocas de semeadura. UEPAE de Teresina,198l.

Peso medio de frutos (gramas)
Cultivares 1':: 2~ 6~ epacaepoca epoca

Sao Sebastiao 47,5 57,S 61.8
Angela Hiper 50,9 63,6 62,2
Crespa (Regional) 59,8 74,6 68,3
Yokota 44,S 64,S 64,4
Santo Antonio 48,7 65,S 73,7
Kada 47,6 67,8 63,1
Principe Gigante 51,3 67,9 58,8

TABELA 3. RelaQao da temperatura media mensal e da umidade rela
tiva do ar, ocorridos em Teresins/81. UEPAE de Teresi
na, 1981.

Meses

Janeiro
Fevereiro

0 MarQo
J Abril

M:s'.io
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Oezembro

Temperatura
media (oC)

Urnidade relativa
(% )

26,2
26,S

30.5
29,6
29,0

26,4
26,S
26,6
26,3
26,1
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Com os dados expostos na Tabela I, vemos que, das tres
spocas de semeadura. a segunda (mar90) mostrou-se bast ante sup~
rior quanto ao seu rendimento, com uma produtividade media da or

a a - (dem de 39 t/ha ao passo que a 1. e 6. epoca de semeadura janei
ro e novembro. respectivamente), apresentaram sua produtividade
em torno de 17 t/ha.

Analisando-se os dados da Tabela I, de tres epocas co

significativa entre cultivares. Ainda assim. em todas as epocas
testadas. as cultivares Sao Sebastiao e Angela Hiper most ram sua
superioridade quanto ~ capacidade produtiva.

Como esse foi 0 primeiro ana de execu9Bo do ensaio. os
dados nao podem ser considerados definitivos, mas dao uma boa in

~ a -dica9ao da 2. epoca de semeadura. provavelmente, ser a mais favo
ravel para a prodU9aO de tomate e. as cultivares Sao Sebastiao e
Angela Hiper serem as de maior produtividade.


