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o Estado de Pernambuco e 0 segundo produtor nacional de tomate
e 0 primeiro da regiao Nordeste. As cultivares tradicionalmente utilizadas
nas principais areas de produ~ao do Estado pertencem ao grupo Santa Cruz, de
porte indeterminado, exigindo tutoramento que onera substancialmente os cus
tos de prod~~ao da cultura.

Desde 1974, a EMPRESA PERNAMBUCANA DE PESQUISA AGROPECUARIA-
IPA, desenvolve um programa de melhoramento do tomateiro, sendo um dos obje
tivos a obten~ao de cultivares de porte determinado com finalidade dupla, is
to e, para industriali:za~ao e/ou consumo "in natura". A utiliza~ao de cultY
vares de porte determinado, destinado ao consumo "in natura", reduz signifY
cativamente os custos de produ~ao. -

A cultivar de tomate IPA-3 e derivada do cruzamento Rossol x
M-128, tendo sido selecionada pelo metodo da popula~ao. Possui resistencia a
nematoide Meloydogine javanica e a mancha de estenfilio, Stemphy1liumsolani.
A cultivar Rossol foi utilizada como fonte de resistencia a nematoide (Me-
loydogine javanica) e a cultivar M-128 possui resistencia ao fungo Stemphyr-
liurosolani. Para incorpora~ao de resistencia genetica a nematoide, fez-se
inocula~ao segundo tecnica descrita por Gilbert & McGuirre (1952). Na incor
pora~ao da resistencia a mancha de estenfilio utilizou-se 0 metoda de Hendrix
& Frazier (1949).

A cultivar de tomate IPA-3 foi selecionada nas condi~oes semi-
aridas do Vale do Sao Francisco e possui alta capacidade de pegamento de fru
tos. Apresenta planta de porte determinado, com uma arquitetura de Qopa de
tamanho medio e compacta, com boa prote~ao dos frutos, folhagem verde escura
bastante caracteristica. Os frutos sac de tamanho medio (lOOg/fruto), com for
mate semelhante ao tipo Santa Cruz, com 2-3 loculos, firmeza razoavel, polpa
espessa e de colora~ao externa e interna uniformes.

Em ensaios de cultivares realizados em Belem do Sao Francieco-
PE e Sume-PB, obteve-se produtividade de 60 a 50 t/ha, respectivamente.

(1) Eng9 Agr9, Pesquisador da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuaria-
IPA, Vitoria de Sao Antao-PE.

(2) Eng9 Agr9, Pesquisador da EMBRAPA/CPATSA - Petroli:na-PE.


