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o trabalho teve como objetivo avaliar 0 efeito de diferentes substratos produzidos com residuos
agroindustriais, disponiveis no estado de Sergipe, em diferentes volumes no desenvolvimento de
mudas de tomateiro. 0 experimento foi conduzido na Embrapa Tabuleir os Costeiros, Aracaju
/SE, em cas a de vegetayao. Foi utilizado a cultivar Santa Cruz paulista. Avaliou-se quatro
substratos: S 1 (po de coco + torta de cana (2: 1), S2 (po de casca de coco seco coco + folha de
coqueiro + EM-4 (2:1), S3 (po de coco + esterco bovino (2:1) e S4 (casca de coco + esterco
bovino + PT-1 (12:1) em tres volumes: bandeja de isopor de 128 (30 cm3) e de 72 celulas (100
cm3) e tubete plastico (50 cm 3 ). 0 delineamento experimental usado foi de blocos ao acaso em
esquema fatorial 4 x 3 com quatro repetiyoes. 0 diiimetro do caule, altura de plantas, numero de
folhas e materia seca da parte aerea e da raiz foram influenciados pel os substratos e volumes. A
efeito mais pronunciado sobre 0 diiimetro do caule foram dos substratos coquita bovino e po de
casca de coco seco + tocta de cana no volume de 100 cm3, e da casca de coco seco + esterco
bovino + PT-1 no volume de 30 cm3, com valores de 4,60; 4,31 e 4,15 mm respectivamente. A
altura de planta foi mais influenciada pelos substratos coquita bovin 0 e po de casca de coco seco
+ tocta de cana no volume de 100 cm3, destacando a coquita bovino. Concluiu-se que os
substratos produzidos com residuos do coqueiro e torta de cana resultam na fonnayao de mudas
de tomate de melhor qualidade agron arnica, 'haven do influencia da composiyao e volume do
substrato em cada caracteristica da muda.

Palavras-chave: Lycopersicul11 esculentum, residuos agroindustriais, qualidade agronamica de
mudas

Efect of the organic substrate, produced with agro industrial waste, in diferent volumes on

the development of tomatos seedlings

The aim of this project was evaluate different kinds of substrate produced with agro industrial
waste, available in the estate of Sergipe, in deferent volumes on the development of tomato's
seedlings. The experiment was conducted on a greenhouse in Embrapa Tabuleiros Costeiros,
Aracaju - SE. Were used the cultivar Santa Cruz paulista. Evaluated four substrates: S 1 (coconut
powder + sugarcane cake (2: 1), S2 (dry coconut shell powder + coconut leaf s + EM -4 (2: I), S3
(coconut powder + cattle manure (2: 1) and S4 (coconut shell + cattle manure PT -1 (12: I) in three
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volumes: Styrofoam stray with 128 (30cm3) and 72 cells (100 cm3) and a plastic tubette (50cm3
).

The experimental design used random blocks in factorial scheme 4 x 3 with four repetitions. The
stalk diameter, height of the plants, number of leafs and higher dry material of the plants and
roots were influenced by the substrates and volumes. The most pronounced effect on the stalk
diameter happens when were used the cattle coquita and dry coconut shell powder + sugarcane
cake in 100cm3 per volume, and dry coconut shell + cattle manure + PT -1 in 30 cm3 per volume,
with values of 4,60; 4,31 e 4,15 mm respectively. The plant height were influenced by the
substrates cattle coquita and dry coconut shell powder + sugarcane cake in 100cm3 per volume,
highlighting the cattle coquita. Were concluded that the substrates produced with coconut and
sugarcane pie wastes, results in a agronomic higher quality tom ato seedlings, having the
influence of the composition and volume of the substrate in each seedling characteristics.

o tomateiro destaca-se entre as hortaliyas de maior importiincia mundial, tanto pelo valor
economico como pelos valores nutricional e farmaco. A crescente demand a mundial por
alimentos gera a necessidade de produzir, cada vez mais, por meio do aumento da produtividade,
cujo principio basico e a utilizayao de mudas com maximo vigor e sanidade (Nunes & Santos,
2007), visando alcanyar uma produyao otimizada (Tavares et al., 2006). A produyao de muda
constitui-se numa das etapas mais importantes do sistema de produyao, uma vez que 0

desempenho da cultura no campo depende da qualidade agronomic a da muda (Souza et al.,
2006). 0 tomateiro e uma solanacea muito susceptive! a doenyas de solo, por isso a produyao de
mudas em substratos alternativos torna -se altamente benefica a cultura (Tavares et aI., 2006). A
quantidade de substrato influencia diretamente nas caracteristicas agronomicas da muda (Nunes
& Santos, 2007). 0 volume eo tipo de substrato sao os primeiros aspectos a serem investigados
para que seja garantida a produyao de mudas de boa qualidade (Marques et al., 2003). 0 primeiro
afeta diretamente 0 volume disponivel para 0 desenvolvimento das raizes, e 0 segundo exerce
uma influencia marcante na arquitetura do sistema radicular e no estado nutricional das plantas,
afetando profundamente a qualidade das mu das (Carneiro, 1983). 0 trabalho teve como objetivo
avaliar 0 efeito de diferentes substratos produzidos com residuos agroindustriais, disponiveis no
estado de Sergipe, em diferentes volumes no desenvolvimento de mudas de tomateiro.

o experimento foi conduzido na Embrapa Tabuleiros Costeiros, Aracaju - SE, em cas a de
vegetayao. Foi utilizado a cultivar Santa Cruz paulista, semeando -se duas sementes por celula
numa profundidade de 1,0 cm e ap6s nove dias foi feito 0 desbaste deixando apena s uma planta
por celula. Avaliou-se quatro substratos: Sl (p6 de coco + torta de cana (2:1), S2 (p6 de casca de
coco seco coco + folha de coqueiro + EM -4 (2: I), S3 (p6 de coco + esterco bovino (2: I) e S4
(casca de coco + esterco bovino + PT - I (l 2: I). Todas as proporyoes de substratos foram em
volume. Esses substratos foram produzidos pelo processo de compostagem aer6bica.Esses
substratos foram avaliados em tres tipos de recipientes: bandeja de isopor de 128 (30 cm3) e de 72
celulas (l00 cm3

) e tubete plastico (50 cm3
). 0 delineamento experimental usado foi de blocos

ao acaso com doze tratamentos, quatro repetiyoes, 24 plantas por parcela, considerando -se cinco
plantas ~teis. Os t:atamentos foram identificados como TI (SI + bandeja de 128 celulas), T2 (SI
+ bandeJa de 72 celulas), T3 (SI + tubete), T4 (S2+ bandeja de 128 celulas), T5 (S2 + bandeja de
72 celulas), T6 (S2 + tubete), T7 (S3 + bandeja de 128 celulas), T8 (S3 + bandeja de 72 celulas,
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T9 (S3 + tubete), TI0 (S4 + bandeja de 128 celulas), T 11 (S4 + bandeja de 72 celulas) e Tl2 (S4
+ tubete). Todos os substratos foram enriquecidos com uma adubac;:ao padrao de 30g de 6 -24-
12/kg de substrato com umidade em torno de 40%. Como fonte de NPK foram utilizados a torta
de mamona, hiperfosfato de gafsa e sulfato de potassio. Avaliou-se aos 25 dias apos a semeadura
o diiimetro do cola, altura da planta, peso fresco e seco do sistema radicular da parte aerea. Para
determinac;:ao da materia seca a parte aerea e raizes foram secas em estufa de circulac;:ao forc;:ada
de ar a 65- 70°c ate atingirem peso constante. Os dados foram submetidos a analise de variiincia e
as medias comparadas pelo teste de tukey a 5 % de probabilidade.

o diiimetro do caule, altura de plantas, numero de folhas e materia seca da parte aerea e da raiz
foram influenciados pelos substratos e volumes (Tabela 1).A efeito mais pronunciado sobre 0

diiimetro do caule foram dos substratos coquita bovino e po de casca de coco seco + torta de cana
no volume de 100 cm3, e da casca de coco seco + esterco bovino + PT -1 no volume de 30 cm3,
com valores de 4,60; 4,31 e 4,15 mm respectivamente. 0 substrato coquita bovino no volume de
100 cm3, proporcionou a formac;:ao de mudas com maior diiimetro em relac;:ao aos demais
tratamentos. A altura de planta fo i mais influenciada pelos substratos coquita bovino e po de
casca de coco seco + torta de cana no volume de 100 cm3, destacando a coquita bovino. Em
relac;:aoao numero de folhas 0 substrato coquita bovino no volume de 100 cm3 resultou em mudas
com maior numero de folhas em relac;:ao aos substratos po de casca de coco +folha + EM-4 no
volume de 50 cm3 e 30cm3 e po de casca de coco + folha de coqueiro + EmA no volume de 30
cm3. Em relac;:ao a materia seca da parte aerea, 0 substrato de casca de coco + esterco bov ino +
PT -1 no volume de 30cm3 em bandeja de isopor foi estatisticamente superior a este mesmo
substrato no volume de 50 em J em tubete e aos tratamentos po de casca de coco + torta de cana
(l00cm3), coquita bovino (50 cm\ po de casca de coco + torta de cana (50 cmJ) e po de casca
de coco + folha de coqueiro + EM-4 (30cm3). A materia seca da raiz foi igualmente influenciada
por todos os tratamentos com excec;:aodo substrato de po de casca de coco + folha de coqueiro +
EM-4 no volume de 100cm3. A analise de correlac;:ao mostrou que existe correlac;:ao negativa
entre materia seca da raiz com diiimetro, altura e numero de folhas e que nao ha correlac;:ao entre
materia seca da parte aerea com diametro, altura e numero de folhas. Concluiu-se que os
substratos produzido scorn residuos do coqueiro e torta de cana resultam na formac;:ao de mudas
de tom ate de melhor qualidade agron6mica, havendo influencia da composic;:ao e volume do
substrato em cada caracterfstica da muda.
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Tabela 1. Diametro, altura de planta, numero de folhas, materia seea da parte aerea (MSPA) e
raiz (MSR) de mud as de tomate sob 0 efeito de substratos 0 rganieos em diferentes volumes.
Araeaju/Se, 2006.

Diametro
(em)

Altura
(em)

Coq: bov.! IOOcm3 4,60a 25,77a 7,25a 8,15abed 8,00ab
Podecoco+torta/lOOcm3 4,31ab 22,45ab 6,75ab 7,22 bed 7,34ab
Cascacoco+ est. Bov.+PT-1/30cm2 4,15abe 19,85 be 6,50abe 9,55abe 7,97ab
Coquita bovino/50cm3 3,83 bed 17,82 bed 6,00abed 6,65 cd 9,80ab
PO de coco + tortade cana/50cm3 3,81 bed 17,92 bed 6,00abed 7,25 bed 9,01ab
Coquita bovino/30cm3 3,70 ede 17,92 bed 5,50abed 9,32abe 10,91a
P6 de coco + folha + EM-4/100cm3 3,69 ede 17,40 cd 6,00abed 9,87ab 6,51 b
Po de coco + t0l1a de cana/30cm3 3,56 de 16,82 cd 5,50abed 9,66ab 8,24ab
Casca de coco + est. bovino + PT-1/50cm3 3,50 def 15,90 cd 6,25abe 6,23 d 9,24ab
P6decoco+folha + EM-4150cm3 3,34 def 14,05 de 5,00 bed 8,0labed 9,49ab
Cascadecoco+est.bovino+PT-1/30cm33,27 ef 13,70 de 4,75 cd 10,85a 11,36a
Po de coco + folha +EM-4/30cm3 3,01 f 11,70 e 4,25 d 7,54 bed 11,51a
I c.Y. (%) I 5,48 I 11,45 I 12,17 114,06 I 19,41 I
Medias seguidas da mesma letra, na co luna, nao diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste

de Tukey
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