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TECNICO
COMPORTAMENTO DA CULTIVAR DE TOMATE RIO GRANDE, NA REGIAO DE TE
RESINAl

Siegl inde Brune2

No mercado piauiense, 0 tomate(Lycoeprsicum esculentum
Mill.) e 0 principalproduto olerlcols, de maior volume e valor
comercial izado. Entretanto, 0 Estado do Plaur nao apresenta pos!
~ao destacada como produtor dessa hortalica. A oferta local de
tomate e insuficiente para atender a demanda do Estado, sendo
completada em larga escala com tomate procedente de outros esta

\dos, principalmente do Ceara. 0 Piaul apresenta a mehor produt!
vidade do pars, com 2,0 t/ha em 1981, enquanto que a media brasi
leira estava em torno de 30,0 t/ha e a do Nordeste perto de 22,0
t/ha nesse mesmo ano. Em 1983, foram comercializados na CEASA de
Teresina cerca de 3.585 ton, sendo que esse Estado participou a
penas com 3,0%.

A expansao da tomaticultura no Estado do Piau! depara-
se com serias dificuldades, entre etas a inexistencia de cultiva
res mais produtivas e com frutos de melhor qualidade; as condi
~oes cl imaticas (temperatura, umidade relativa 30 ar) desfavora
veis em certas epocas do ano; falta de tecnologia adequada para
a regiao, falta de sementes selecionadas, alem do rachamento e
coloracao vermelho-amarelada dos frutos, tornando-os de inferior
qual idade e, consequentemente, de menor capacidade competitiva
no mercado.
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A cultivar avaliada na regiao de Teresina denomina-se
Rio Grande. A mesma e de origem'Norte-Americana e pertence ao gr~
po quadrado. Suas plantas sac de crescimento determinado, mostra~
do-se re~istcntes a doen~as, especialmente as fusarianas (ra~as 1
e 2) e a verticilar. Os frutos de formato aproximadamente cll in
drieD assemelham-se pel0 seu aspecto geral aos do grupo Santa
Cruz. t tambem caracteristica dos frutos a presen~a de 2 a 3 loeu
los, polpa bastante eonslstente e ausencia do "ombro verde". Os
mesmos servem a dupla finalidade: industria e consumo "in-natu
rail. Normalmente, os produtores aproveitam os frutos das primei
ras eolheitas para 0 comercio, em virtude do seu maior tamanho,
sendo 0 restante vendido para a industrlalizacao.

A grande vantagem do seu cultivo consiste na producao de
frutos resistentes ao rachamento, com baixo indice de ocorrencia
de podridao apical, de coloracao vermetho intensa, tanto interna
como externamente, 0 que thes confere boa aceita~ao comercial.
Seu cultivo mostra-se vantaJoso, quando comparado as plantas de

"erescimento indeterminado, pois as plantas nao exigem desbrota,
bastando-lhes dois amarrios e tutores de menor tamanho. Como con
sequencia emenor a necessidade de mao-de-obra e de material, re
duzindo eonsideravelmente seus custos de produ~ao.

o plantio da cultivar de tomate Rio Grande deve ser rea
lizado no mes de marco, no espacamento de 1,0 x O,Sm. Embora seja
uma cultivar de crescimento determinado, recomenda-se conduzi-la
sob tutoramento, uma vez que seus frutos se destinam ao consumo
"in-natura".

Na Tabela sac descritas algumas caracteristicas botani
cas e .agronomicas da cultivar de tomate Rio Grande.



TABELA 1. Algumas caracterTsticas bot~nicas e agronomicas da cuI
tivar de tomate Rio Grande, avaliada na regiao de Tere
sina. UEPAE de Teresina, 1984.

Habito de crescimento
Peso de 100 sementes
Produtividade
Ocorrencia de podridao apical nos frutos
Peso medio dos frutos
Inicio da colhei a
Cic10 vegetativo

Determinado
0,30 gramas
29 t/ha
0,1%
84 gramas
80 )0 dias
140-150 dias


