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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar o crescimento de mudas de tomateiro produzidas com 

diferentes doses isoladas de nitrogênio, fósforo e potássio em esquema de parcelas 

subdivididas, representadas pelas doses de fósforo (P1=30 e P2=60 mg.L
-1

), nitrogênio 

(N1=100 e N2=300 mg.L
-1

) e potássio (K1=100 e K2=300 mg.L
-1

), utilizando-se as 

formulações, superfosfato simples (20% P2O5), sulfato de amônio (20% N) e cloreto de 

potássio (58% K2O), respectivamente. As subparcelas foram compostas pelas épocas 07, 14, 

21, 28, 35 e 42 dias após a emergência (DAE). Avaliou-se morfologicamente a matéria seca 

(g.planta
-1

) de folhas (MSF), caule (MSC), raízes (MSR) e total (MST); obtidos mediante 

pesagens diretas de cada órgão da planta; e fisiologicamente a área foliar específica (AFE), 

taxa de crescimento relativo (TCR) e taxa assimilatória líquida (TAL). A adubação química 

com potássio e fósforo via fertirrigação, na produção de mudas de tomate em bandejas de 

poliestireno expandido com fibra de coco como substrato, não afeta as características 

morfológicas de crescimento das mudas, enquanto que para o nitrogênio a melhor dose é 300 

mg de N L
-1

, aplicada semanalmente na fase de produção de mudas do tomate. A adubação 

química com nitrogênio, via fertirrigação, na produção de mudas de tomate em bandejas de 

poliestireno expandido com fibra de coco como substrato, afeta a AFE e TCR das mudas, 

enquanto que a TAL não sofre alteração em função das doses de nitrogênio, fósforo e potássio 

aplicadas semanalmente na fase de produção de mudas do tomate. 

 

Palavras chave: Solanum lycopersicum, fertirrigação, fibra de coco. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva do tomateiro inicia-se pela formação de mudas, a qual compreende 

uma das fases mais importantes para o ciclo da cultura, influenciando diretamente o 

desempenho final da planta, tanto do ponto de vista nutricional como produtivo, através da 

relação direta entre mudas sadias e aumento de produção a campo (CARMELLO 1995; 

CAMPANHARO et al., 2006).  

Dentre os fatores que influenciam a produção de mudas de tomateiro, as características 

físicas, químicas e biológicas do meio utilizado para produção das mudas exercem grande 

influência na qualidade da planta produzida. Sendo que, mudas equilibradas nutricionalmente 

podem incrementar a produção, enquanto mudas mal nutridas, estendem o ciclo de cultivo e, 

consequentemente, causam prejuízos ao produtor (GUIMARÃES et al. 2002). (WATERS et 

al., 1970). 

O desenvolvimento tecnológico da cadeia produtiva de hortaliças permitiu o 
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desenvolvimento de novas técnicas e metodologias para a produção de mudas de tomateiro 

que passou de canteiros no solo para recipientes, como as bandejas de poliestireno expandido. 

Em concomitância, diversas formulações e composições de substratos minerais e orgânicos 

foram pesquisados para preenchimento das bandejas para produção de mudas 

(CAMPANHARO et al., 2006). 

Assim, o substrato agrícola passou a ser considerado um dos insumos de maior 

importância na produção de mudas (CORREIA et al., 2003). No entanto, o estado nutricional 

das mudas sofre influencia do manejo e tipo de substrato agrícola, pois esse exerce influência 

significativa na formação do sistema radicular de plantas (HIGUTI et al., 2010). 

Os teores de nutrientes nos substratos, principalmente, nos à base de fibra de coco, não 

são suficientes para produção de mudas de alta qualidade com desenvolvimento pleno 

(CARDOSO & FILHO, 2013). 

O baixo desenvolvimento das mudas de tomateiro em substratos à base de fibra de 

coco devido ao reduzido teor de nutrientes (SILVEIRA et al., 2002), faz com que seja 

necessário o fornecimento dos nutrientes em fertirrigação às mudas em crescimento neste 

substrato. 

Assim, muito pouco se conhece do efeito isolado de doses de nitrogênio, fósforo e 

potássio sob as características fisiológicas das mudas de tomateiro produzidas em bandeja de 

poliestireno expandido. 

Diante disso, o objetivo do trabalho foi analisar o crescimento morfológico e o 

desenvolvimento fisiológico de mudas de tomateiro produzidas em bandejas de poliestireno 

expandido em diferentes doses isoladas de nitrogênio, fósforo e potássio. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi instalado no Setor de Olericultura do Campus UFV- Florestal, no 

município de Florestal, MG, no primeiro semestre de 2017 com cultura de tomate. As mudas 

foram produzidas em estufa plástica coberta com filme plástico transparente de 150 micras de 

espessura. A semeadura da cultivar de tomate Santa Cruz Kada Gigante foi realizada em 

quatro bandejas de poliestireno expandido, com 200 células cada, preenchidas com substrato 

comercial à base de fibra de coco, dispostas em bancadas de arame liso ao longo da estufa. A 

irrigação foi realizada, diariamente, aplicando lâmina de 3 mm por microaspersão.  

O experimento foi conduzido no esquema de parcelas subdivididas. As parcelas foram 

representadas pelas doses de fósforo (P1=30 e P2=60 mg.L
-1

), nitrogênio (N1=100 e N2=300 
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mg.L
-1

) e potássio (K1=100 e K2=300 mg.L
-1

), utilizando-se as formulações, superfosfato 

simples (20% P2O5), sulfato de amônio (20% N) e cloreto de potássio (58% K2O), 

respectivamente. As doses foram baseadas na solução nutritiva proposta por FURLANI 

(1998), citada por FURLANI et al. (1999). As subparcelas foram compostas pelas épocas de 

amostragem das mudas 07, 14, 21, 28, 35 e 42 dias após a emergência (DAE). O 

delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizado, com três repetições. Cada 

parcela foi constituída por duas linhas na bandeja, totalizando 18 mudas cada, sendo avaliadas 

as três mudas centrais de cada parcela. 

Para a fertirrigação das parcelas, foi utilizado o volume de 7 (sete) ml por muda, 

volume este mais que suficiente para a saturação da capacitação de retenção de água do 

substrato.  

Para cada época de amostragem foram coletadas três mudas de tomate por tratamento, 

no período da manhã. Essas mudas foram lavadas em água corrente para a retirada do 

substrato das raízes e fracionadas em raiz, caule e folhas, em seguida colocadas em estufa 

com circulação forçada de ar a temperatura de 75º até atingir massa constante. 

Avaliou-se a matéria seca (g.planta
-1

) de folhas (MSF), caule (MSC), raízes (MSR) e 

total (MST) obtidos mediante pesagens diretas de cada órgão da planta, para as características 

morfológicas e avaliou-se a área foliar específica, AFE = AF/MSF (cm
2
/g), onde MSF foi a 

massa seca de folhas e AF a área foliar; Taxa de Crescimento Relativo, TCR = (ln(MST2) - 

ln(MST1))/(T2 -T1) (g/g/dia), onde ln significa logaritmos naturais de MST2 e MST1 

relativas às matérias secas de duas amostragens sucessivas e a Taxa Assimilatória Líquida, 

TAL = [(MST2 - MST1)/(T2 - T1)] x [(ln(A2) - ln(A1))/(A2 - A1)] (g/cm
2
/dia) para as 

características fisiológicas. 

As medidas de área utilizou-se o Programa ImageJ. 

Os dados foram analisados por meio da análise de variância e as médias comparadas 

utilizando-se o teste Scott-Knott adotando-se o nível de 5% de probabilidade.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Houve efeito significativo de época, doses e da interação entre época e doses de 

nutrientes para todas as características avaliadas (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Resumo da análise de variância das características Matéria Seca de Folha (MSF), Matéria Seca de 

Caule (MSC), Matéria Seca de Raiz (MSR) e Matéria Seca de Total (MST) por muda de tomateiro em resposta a 

duas doses de potássio, magnésio, nitrogênio e fósforo em seis épocas distintas. 

 

FV Quadrado médio 

MSF MSC MSR MST 

Bloco 0,000004 4,20120370E-0008 0,000001 0,000008 

Doses (D) 0,000175** 0,000039** 0,000311** 0,001334** 

Erro a 0,000004 7,03920370E-0008 0,000003 0,000008 

Épocas (E) 0,000056** 0,000026** 0,000148** 0,000427** 

D x E 0,000048** 0,000009** 0,000052** 0,000155** 

Erro b 0,000003 2,43809815E-0007 0,000011 0,000020 

CV (%) parcelas 0,20 0,03 0,16 0,29 

CV (%) subparcelas 0,18 0,05 0,33 0,45 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade; ** Significativo ao nível de 1% de probabilidade e ns Não significativo a 5% de 

probabilidade pelo teste F. 

 

 Houve efeito significativo de época, doses e da interação entre época e doses de 

nutrientes para as características AFE e TCR (Tabela 2). No entanto, para TAL foi observado 

efeito significativos, somente para as doses. 

 

Tabela 2 - Resumo da análise de variância das características Área Foliar Específica (AFE), Taxa de 

Crescimento Relativo (TCR) e Taxa Assimilatória Líquida (TAL) por muda de tomateiro em resposta as doses 

de potássio, magnésio, nitrogênio e fósforo em seis épocas distintas. 

 

FV Quadrado médio 

AFE TCR TAL 

Bloco 680,845322 0,000010 0,000002 

Doses (D) 1663,029346** 0,000525** 0,000013* 

Erro a 172,473050 0,000070 0,000003 

Épocas (E) 4564,785557** 0,022974** 0,000034
ns

 

D x E 3043,716047** 0,002282** 0,000020
ns

 

Erro b 237,734584 0,000351 0,000028 

CV (%) parcelas 17,60 0,84 0,19 

CV (%) subparcelas 20,66 1,87 0,53 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade; ** Significativo ao nível de 1% de probabilidade e ns. Não significativo a 5% de 
probabilidade pelo teste F. 

 

Com relação a matéria seca da folha, não houve diferença entre as doses de nutrientes 

para as épocas 07 e 14 DAE. No entanto, de 21 aos 35 DAE a maior produção de MSF foi 

obtida na dose N2. Sendo que, aos 42 DAE as doses N2 e P2 foram responsáveis pela maior 

produção de MSF (Tabela 3). 

A dose de nitrogênio N2 promoveu maior ganho de MSC e MST à partir de 21 DAE. 

Comportamento semelhante foi observado para MSR na mesma dose, no entanto, após os 35 

DAE (Tabela 3). 

De modo geral, o nitrogênio foi o nutriente que mais promoveu aumentos das 

características morfológicas de crescimento nas mudas de tomateiro. Sendo que, 

comportamento semelhante foi obtido em mudas de alface, onde incrementos na dose de 

nitrogênio refletiram em aumentos nos valores das características vegetativas (VITAL et al., 
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2002). Do mesmo modo, estudo realizado com mudas de abóbora, utilizando como substrato a 

fibra de coco, foi observado maiores valores de massa da matéria seca das mudas quanto 

maior a dose de nitrogênio (HIGUTI et al., 2010). 

 

Tabela 3 – Valores médios de Matéria Seca de Folha (MSF), Matéria Seca de Caule (MSC), Matéria Seca de 

Raiz (MSR), Matéria Seca Total (MST) por muda de tomateiro em resposta a duas doses de potássio, magnésio, 

nitrogênio e fósforo em seis épocas distintas. 

 

Doses 
Matéria seca folha (g/planta) 

7 14 21 28 35 42 

K1 1,001933 a 1,002033 a 1,002083 b 1,001717 b 1,001667 b 1,001150 b 

K2 1,001983 a 1,001833 a 1,001717 b 1,001950 b 1,001367 b 1,002117 b 

N1 1,001883 a 1,002217 a 1,004010 b 1,005300 b 1,003740 b 1,005317 a 

N2 1,002133 a 1,002100 a 1,011023 a 1,021190 a 1,021570 a 1,001383 b 

P1 1,001517 a 1,002200 a 1,001950 b 1,002783 b 1,001817 b 1,001967 b 

P2 1,001467 a 1,001450 a 1,003110 b 1,002867 b 1,003697 b 1,007720 a 

 

Matéria seca caule (g/planta) 

7 14 21 28 35 42 

K1 1,000767 a 1,001083 a 1,001667 a 1,002050 b 1,001533 b 1,001550 c 

K2 1,000650 a 1,000767 a 1,001317 b 1,001233 c 1,001817 b 1,001917 c 

N1 1,000850 a 1,000833 a 1,001117 b 1,001733 b 1,002283 b 1,002947 b 

N2 1,000700 a 1,001483 a 1,002217 a 1,005633 a 1,006693 a 1,013030 a 

P1 1,000583 a 1,000817 a 1,001300 b 1,001667 b 1,001550 b 1,001567 c 

P2 1,000700 a 1,000533 a 1,000967 b 1,000767 c 1,001800 b 1,002467 b 

 

Matéria seca raiz (g/planta) 

7 14 21 28 35 42 

K1 1,000383 a 1,000983 a 1,000967 a 1,001050 a 1,002083 b 1,001750 c 

K2 1,000233 a 1,000683 a 1,000983 a 1,001267 a 1,001400 b 1,001367 c 

N1 1,000783 a 1,002067 a 1,002433 a 1,002283 a 1,003927 b 1,009473 b 

N2 1,001217 a 1,005183 a 1,007190 a 1,006807 a 1,023217 a 1,028403 a 

P1 1,001200 a 1,001583 a 1,003110 a 1,001183 a 1,001683 b 1,002713 c 

P2 1,001067 a 1,002000 a 1,001817 a 1,001617 a 1,003943 b 1,006677 b 

 

Matéria seca total (g/planta) 

7 14 21 28 35 42 

K1 1,003077 a 1,004090 a 1,004707 b 1,004803 b 1,005270 b 1,004440 c 

K2 1,002863 a 1,003280 a 1,004007 b 1,004440 b 1,004570 b 1,005387 c 

N1 1,003507 a 1,005107 a 1,007537 b 1,009287 b 1,009913 b 1,017643 b 

N2 1,004040 a 1,008747 a 1,020310 a 1,033343 a 1,050643 a 1,042413 a 

P1 1,003297 a 1,004590 a 1,006347 b 1,005613 b 1,005037 b 1,006233 c 

P2 1,003230 a 1,003973 a 1,005883 b 1,005233 b 1,009403 b 1,016773 b 

Para a análise estatística os dados foram transformados em √   ; As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Estes resultados comprovaram o maior efeito do nitrogênio, em comparação ao fósforo 

e potássio, nas características morfológicas de crescimento das mudas de tomateiro, 
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corroborando com resultados obtidos em tomate, (MELTON & DUFAULT, 1991), chicória 

(CARDOSO & FILHO, 2013) e abóbora (HIGUTI et al., 2010). 

As doses de nitrogênio promoveram efeitos contrastantes em AFE a partir de 21 DAE 

(Tabela 4). Sendo que, a dose N1 promoveu maior AFE até 35 DAE, quando aos 42 DAE a 

dose N2 proporcionou incremento triplo de AFE em relação à dose N1. De acordo com 

BENINCASA (1988), a área foliar específica (AFE) é a relação entre a área foliar e a 

biomassa seca das folhas e que fornece um indicativo da espessura da lâmina foliar. Desse 

modo, AFE indica o investimento da folha em área fotossintética com prejuízo da espessura 

foliar. Assim, aumento da AFE resulta em maior captura de luz, porém, com maior 

evapotranspiração e, vice-versa. 

 A TCR foi predominantemente superior durante as épocas avaliadas para a dose N2 

até os 35 DAE, reduzindo aos 42 DAE (Tabela 3). Essa variação está de acordo com o 

esperado, uma vez que qualquer incremento em peso, altura ou área foliar ao longo de um 

determinado período está diretamente relacionado ao tamanho alcançado no período anterior 

(LIMA et al., 2007). Fato este, sustentado pelas variações ocorridas em AFE que é um 

componente da TCR. 

 A TAL não foi afeta pelas doses de nutrientes, assim, a taxa de fotossíntese líquida ou 

a matéria seca produzida por unidade de área foliar por unidade de tempo não foi afetada 

pelas doses de nitrogênio, fósforo e potássio. 

 

(Tabela 4) – Valores médios de Área Foliar Específica (AFE), Taxa de Crescimento Relativo (TCR) e Taxa 

Assimilatória Líquida (TAL) por muda de tomateiro em resposta a quatro doses de potássio, magnésio, 

nitrogênio e fósforo em seis épocas distintas.  

 

DOSES 
Área Foliar Específica (cm

2
.g

-1
) 

7 14 21 28 35 42 

K1 89,322433 b 70,659017 a 85,509883 a 92,346867 a 97,113433 a 104,701377 b 

K2 75,171740 b 77,699577 a 75,118060 a 77,203713 a 96,079193 a 76,920757 c 

N1 69,503057 b 69,950963 a 45,118100 b 42,991097 c 87,838763 a 57,576097 d 

N2 73,303467 b 72,039103 a 22,321150 c 31,156627 c 21,547353 c 188,154550 a 

P1 97,313620 b 59,624790 a 68,304770 a 58,074357 b 72,286820 a 81,079637 c 

P2 161,998617 a 70,370587 a 49,182613 b 61,129287 b 54,901063 b 52,463080 d 

 Taxa de Crescimento Relativo (g.g
-1

.dia
-1

) 

 
7 14 21 28 35 42 

K1 0,964777 a 1,020760 b 1,009843 b 1,001190 b 1,007000 b 0,987640 b 

K2 0,959457 a 1,009263 b 1,014483 b 1,007393 b 1,001220 b 1,012307 b 

N1 0,950783 a 1,026513 b 1,027320 b 1,014377 b 1,002447 b 1,042353 a 

N2 0,837063 d 1,054853 a 1,058787 a 1,035423 a 1,025157 a 0,990177 b 

P1 0,942930 a 1,023423 b 1,022147 b 0,992440 b 0,991860 b 1,014797 b 
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P2 0,934113 a 1,015513 b 1,027547 b 0,990980 b 1,041800 a 1,040643 a 

 Taxa Assimilatória Líquida (g.cm
-2

.dia
-1

) 

 
7 14 21 28 35 42 

K1 0,999210 a 1,000370 a 1,000237 a 1,000180 a 1,000603 a 0,999567 a 

K2 0,998870 a 1,000303 a 1,000277 a 1,000280 a 1,000067 a 1,003253 a 

N1 0,998313 a 1,001933 a 1,000797 a 1,000477 a 1,000307 a 1,004170 a 

N2 0,996413 a 1,002600 a 1,004437 a 1,006967 a 1,008700 a 0,994563 a 

P1 0,998157 a 1,000560 a 1,000710 a 0,999660 a 0,999767 a 1,000510 a 

P2 0,997213 a 1,000283 a 1,001787 a 0,999720 a 1,002187 a 1,003867 a 

Para a análise estatística os dados foram transformados em √   ; As médias seguidas pela mesma letra  na 

coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 
 

4 CONCLUSÕES 
 

A adubação química com potássio e fósforo via fertirrigação, na produção de mudas 

de tomate em bandejas de poliestireno expandido com fibra de coco como substrato, não afeta 

as características morfológicas de crescimento das mudas, enquanto que para o nitrogênio a 

melhor dose é 300 mg de N L
-1

, aplicada semanalmente na fase de produção de mudas do 

tomate. 

 A área foliar específica (AFE) apresenta comportamento variável em função da dose 

de nitrogênio aplicada para fertirrigação de mudas de tomateiro produzidas em bandejas de 

poliestireno expandido preenchidas com substrato à base de fibra de coco. 

 O nitrogênio é o nutriente que promove maiores incrementos na taxa de crescimento 

relativo (TCR) em mudas de tomateiro produzidas em bandejas de poliestireno expandido 

preenchidas com substrato à base de fibra de coco. 

 A taxa assimilatória líquida não é alterada pelas doses de nitrogênio, fósforo e 

potássio.  

Desta maneira, podemos formular a nutrição de mudas de tomate com as adequadas 

concentrações, evitando a superdosagem na fase de mudas, evitando o desperdício de 

nutrientes e gerando economia ao produtor. 

Estudos adicionais são necessários para avaliar o efeito dos três nutrientes atuando, 

concomitantemente, no crescimento morfológico e desenvolvimento fisiológico de mudas de 

tomate, a fim de otimizar a produção de mudas de tomateiro e evitar a contaminação 

ambiental com a utilização de concentrações elevadas de nutrientes. 

  

 

 

 



 

 

INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS - Campus Bambuí 

III Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação (SEP) 

ISSN 2594-5726  
 

8 

  

 

 

5 REFERÊNCIAS 
 

BENINCASA, M. M. P. Análise de crescimento de plantas. Jaboticabal: FCAV-UNESP, 

1988. 41 p. 

CAMPANHARO M; RODRIGUES JJV; JUNIOR MAL; ESPINDULA MC; COSTA JVT. 

2006. Características físicas de diferentes substratos para produção de mudas de 

tomateiro. Caatinga 19: 40-145.  

CARDOSO AII; USTULIN FILHO AJ. 2013. Produção de chicória em função de doses de 

nitrogênio e potássio aplicadas na fase de mudas. Horticultura Brasileira 31: 654-658. 

CARMELLO QAC. 1995. Nutrição e adubação de mudas hortícolas. In: MINAMI, 

K. Produção de mudas de alta qualidade em horticultura. São Paulo: TA QUEIROZ. p. 27-

37. 

CORREIA, D.; ROSA, M.F.; NORÕES, E.R.V.; ARAÚJO, F.B. Uso de pó da casca de coco 

na formulação de substratos para formação de mudas enxertadas de cajueiro anão-

precoce. Revista Brasileira de Fruticultura, v.25, p.557-558, 2003. 

FURLANI, P.R. Instrução para o cultivo de hortaliça de folha pela técnica de hidroponia - 

NFT. Campinas: Instituto Agronômico, 1998. 30p. (Documentos IAC, 168).  

FURLANI PR; SILVEIRA LCP; BOLONHEZI D; FAQUIM V. 1999. Cultivo hidropônico 

de plantas. Campinas: IAC. 52p. (Boletim técnico, 180). 

GUIMARÃES VF; ECHER MM; MINAMI K. 2002. Métodos de produção de mudas, 

distribuição de matéria seca produtividade de plântulas de beterraba. Horticultura 

Brasileira 20: 505-509. 

HIGUTI ARO; SALATA AC; GODOY AR; CARDOSO AII. 2010. Produção de mudas de 

abóbora com diferentes doses de N e K. Bragantia 69: 377-380. 

LIMA, J.F. de; PEIXOTO, C.P.; LEDO, C.A. da S.. Índices fisiológicos e crescimento inicial 

de mamoeiro (Carica papaya L.) em casa de vegetação. Ciênc. Agrotec., Lavras, v. 31, n. 5, p. 

1358-1363, Oct. 2007 . 

SILVEIRA EB; RODRIGUES VJLB; GOMES AMA; MARIANO RLR; MESQUITA JCP. 

2002. Pó de coco como substrato para produção de mudas de tomateiro. Horticultura 

Brasileira 20: 211-216. 

MELTON RR; DUFAULT RJ. 1991. Tomato seedling growth, earliness, yield, and quality 

following pretransplant nutritional conditioning and low temperatures. Journal of American 

Society for Horticultural Science 116: 421-425. 



 

 

INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS - Campus Bambuí 

III Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação (SEP) 

ISSN 2594-5726  
 

9 

  

 

VITAL WM; TEIXEIRA NT; GALI MA; LIMA JGM; FERRARO AE; SHIGIHARA R; 

MIGUEL RS. 2002. Adubação na produção de mudas de alface. Revista Ecossistema 27: 63-

66. 

WATERS, W.E. et al. The chemical, physical and salinity characteristics of twenty seven soil 

media. Proceedings of Florida State Horticultural Society, Miami, v.83, p.482-488, 1970.  

 

 

ASPECTS OF TOMATO CHUCK GROWTH (Solanum lycopersicum) IN THE 

FUNCTION OF NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM DOSES 

ABSTRACT 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to analyze the growth of tomato seedlings produced with 

different doses of nitrogen, phosphorus and potassium in a subdivided plots scheme, 

represented by phosphorus doses (P1 = 30 and P2 = 60 mg.L-1), nitrogen (K1 = 100 and K2 = 

300 mg.L-1), using the formulations, single superphosphate (20% P2O5), ammonium sulfate 

(20% % N) and potassium chloride (58% K 2 O), respectively. The subplots were composed 

by seasons 07, 14, 21, 28, 35 and 42 days after emergence (DAE). The dry matter (g.plant-1) 

of leaves (MSF), stem (MSC), roots (MSR) and total (MST) were evaluated morphologically; 

obtained by direct weighing of each organ of the plant; and physiologically specific leaf area 

(AFE), relative growth rate (TCR) and net assimilation rate (TAL). The chemical fertilization 

with potassium and phosphorus via fertirrigation, in the production of tomato seedlings in 

trays of expanded polystyrene with coconut fiber as substrate, does not affect the 

morphological growth characteristics of the seedlings, whereas for nitrogen the best dose is 

300 mg of N L-1, applied weekly in the tomato seedlings production phase. The chemical 

fertilization with nitrogen, via fertigation, in the production of tomato seedlings in trays of 

expanded polystyrene with coconut fiber as substrate, affects the AFE and TCR of the 

seedlings, whereas the TAL does not change as a function of the nitrogen, phosphorus and 

potassium applied weekly in the tomato seedlings production phase. 

 

Key words: Solanum lycopersicum, fertigation, coconut fiber. 

 

 


