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COMPETI~Ao ENTRE CULTIVARES DE TOMATE (Ly~ope~Ai~um e~~utentum
Mill.) EM SEIS tPOCAS DE SEMEADURA. NO PlAUt. I- Resultados obti
dos na primeira epoca.
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No mercado piauiense. 0 tomate e 0 principal produto ol~
r!cola. de maior volume e valor comercializados. Da quantidade t£
tal comercializada em 1975. 0 Estado do Piau! participou com ap~
nas 3.0% sendo que 95.7% foram provenientes do Ceara. Em 1979 0

Piau! alcan~ou a produtividade media de 3.6 t/ha. enquanto que a
media do Nordeste foi de 20.0 t/ha e a do pais girou em torno de
26.0 t/ha. A baiXa produtividade surge assim. como urn dos probl~
mas mais serios da tomatecultura piauiense. devido ao clima. ao
despreparo do homem e ~ quase inexist~ncia do emprego de tecnolo
gia.

Sabendo-se que existem cultivares de tomate de boa prod~
tividade. em locais de temperatura elevada e. visando gerar infor
ma~oes basicas para 0 estabelecimento da cultura do tomate na mi
crorregiao homog~nea de Teresina. fa! conduzido 0 presente estu
do. Pretende-se determinar a epoca de plantio mais favoravel. bem
como a cultivar com as melhores caracter{sticas produtivas. Para
tanto. foi lan~ado urn ensaio de competi~ao. incluindo as segui~
tes eultivares de tomate: 'Kada'. 'Yokota'. 'Angela Hiper'.'IPA-3~
'Sao Sebastiao'. 'Santo Antonio'. 'PrIncipe Gigante' e a regional
'Crespa'. em seis spocas de plantio. com intervalo de do is meses.



r-------------------- PESQUISA EM ANDAMENTO

o delineamento experimental e 0 de bloeos ao aeaso, com
pareelas subdivididas, em tras repetigoes. As pareelas sao const!
tufdas pelas epocas de semeadura e as sUbparcelas, pelas cultiva
res. Serao aqui apresentados apenas os resultados obtidos da pr!
meira spoca de semeadura (19/01/81). 0 experimento foi conduzido
com irrigagao em suleos.

A colheita dos frutos realizou-se no intervalo de 29/04

a 22/06, num total de 21 colheitas. Oeterminaram-se a rendimento
e 0 peso media dos frutos.

Destacaram-se por apresentar maiores produgoes (~ Tebela
I), as cultivares 'Sao Sebastiao' e 'Angela Hiper' com 20,72 e
20,68 t/ha, respectivamente, enquanto a cultivar 'IPA-3' aprese~
tau a menor produtividade com 7,64 t/ha.

Quanto ao peso medio dos frutos, variou de 44,S a 59,8
g/fruto (Tabela I), destacando-se a cultivar regional 'Crespa' e
'IPA-3' com 59,8 e 56,6 g/fruto, respectivamente.

TABELA 1 - Produtividade de tomate. em t/ha (*) e, peso media dos
frutos, em gramas. UEPAE/Teresina - 1981.

Saa Sebastiao
Angela Hiper
Crespa (Regional)
Yokota
Santo Antonio
Kada
Principe Gigante
IPA-3

Peso media dos frutos
( g )

47,S
50,9
59,8
44,S
48,7
47,6
51,3
56,6

Produtividade
(t/ha)

20,7 a

20,7 a
17 ,4 ab

16,7 abc
14,6 abc
13,9 abc
13,5 abc

(*) As medias de cada coluna, seguidas da mesma letra, nao
sentaram diferengas significativas entre si, ao nfvel de 5%
probabilidade, pela teste de Tukey.
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