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RESUMO  

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ENRAIZAMENTO DE CLONES DE Lycopersicon 

esculentum Mill COM UTILIZAÇÃO DE ESTIMULANTE NATURAL 

Neste trabalho analisamos o desenvolvimento e enraizamento de clones de Lycopersicon esculentum 

(tomate cereja) utilizando estimulante natural de Ciperus rotundos (tiririca). Para o estudo utilizou-se 

clones obtidos de pés de tomates adultos, retirados das regiões apicais e de brotamentos. Foram 

utilizados três tratamentos com 20 mudas cada, mesmo substrato totalizando 60 clones. No primeiro 

tratamento foi utilizado o suco de tiririca, no segundo utilizado o estimulante convencional e no 

terceiro a testemunha. O melhor resultado ficou representado pelo estimulante natural de tiririca 

seguido pelo estimulante químico l e a testemunha. 

 Palavras chaves: Estimulante natural, Enraizamento, Desenvolvimento de estacas 

 

ABSTRACT  

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF CLONES OF ROOTING Lycopersicon esculentum Mill 

WITH USE OF STIMULATING NATURAL 

This study analyzes the development and rooting clones Lycopersicon esculentum (tomato) using 

natural stimulant of Ciperus rotund (sedge). For the study was used clones obtained from tomato foot 

adults removed from buds and apical regions. Three treatments were used with 20 seedlings each, 

totaling 60 clones same substrate. In the first treatment was used juice nutsedge, the hormone used in 

the second and third conventional witness. The best result was represented by stimulating natural 

hormone aritificial followed by sedge and witness. 

Keywords: natural stimulant, Rooting, Development of seedlings 

 

 



1-INTRODUÇÃO 

O mundo capitalizado vive a necessidade de se produzir e expandir, e  uma 

das principais e fundamentais atividades para essa expansão econômica é a 

agricultura. Porém com o desgaste do planeta e a apreensão de um desastre 

eminente, veio à necessidade de se preservar e cuidar melhor do meio ambiente, 

surgindo assim à agricultura orgânica. 

A agricultura orgânica baseia-se em idéias naturalistas de se produzir 

sustentavelmente sem a utilização de agrotóxicos e insumos sintéticos que deixam 

resíduos nos produtos, assim não agredindo a natureza e consequentemente a 

saúde humana. 

A procura por produtos orgânicos vem crescendo gradativamente, 

favorecendo assim a expansão da atividade, porém os recursos técnicos não são 

amplos em relação à agricultura convencional, por isso a descoberta,o 

aprimoramento e a utilização de novas técnicas e de enorme importância. 

 

2-OBJETIVO 

Analisar o crescimento radicular e formação de clones de tomate por 

reprodução vegetativa com a utilização de hormônio natural (suco de tiririca), em 

relação ao estimulante sintético (Aca plus) e mudas de testemunha.   

   

3-REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

A ciperus rotundos conhecida como tiririca, é considerada como a mais 

importante planta daninha do mundo, devido a sua ampla destruição, capacidade de 

competição e agressividade, bem como a dificuldade de controle e erradicação 

(DURINGAM et al., 2005). 

 Além da sua destruição generalizada a ciperus rotundos possui um sistema 

reprodutivo altamente eficiente, composto por rizomas, bulbos basais e tubérculos 

(JAKELAITIS et al,2003) 

Em condições ambientais favoráveis, onde há temperatura elevada e intensa 

luminosidade seu estabelecimento e rápido devido ao intenso crescimento 



vegetativo e a produção de novos tubérculos, razão primaria da sua vantagem 

competitiva com as culturas (JAKELAITIS et al., 2003) 

Os tubérculos da ciperus rotundos atuam com suas principais unidades de 

dispersão, permanecendo dormentes no solo por longos períodos e podem 

apresentar diferentes efeitos alelopáticos no desenvolvimento radicular de espécies 

herbáceas. Alguns autores dizem que esses tubérculos possuem substancias que 

são inibidoras para algumas plantas cultivadas, mas existem referencias que 

afirmam que essas mesmas substancias podem ser usadas para indução de raízes 

em estacas, ou seja, atuam como sinergistas no ácido indol acético (IAA) 

(QUAYYUM.et al, 2000). Ainda segundo o autor, os tubérculos de ciperus rotundos 

mostram a presença de compostos fenólicos. Dentre eles, existem os polifenois, que 

atuam diretamente no sistema IAA-oxidase\peroxidase das plantas à medida que 

esse sistema enzimático aumenta, proporcionalmente diminui a concentração de 

auxina cudógena. Os polifenóis fazem com que esse sistema diminua, aumentando, 

portanto a concentração de IAA na planta (RODRIGUES et al., 2005). 

O Tomate e uma espécie de origem andina, denominado botanicamente de 

Lycopersicon esculentum Mill, sendo uma solanácea herbácea de ampla capacidade 

adaptativa. É consumido nas formas in natura e industrializado por todos os povos e 

seus frutos possuem alto valor nutritivo (CATI,1997) 

O Brasil é um dos principais produtores mundiais e o estado de São Paulo 

contribui com cerca de 40% dessa produção (FNP,2001). O Consumo per capita no 

estado é de 5,3 kg por ano, representando 49% das hortaliças de frutos consumidas 

(IBGE,1998) 

A agricultura orgânica no Brasil cresce a taxas superiores a 30% ao ano, 

devido, principalmente a maior conscientização dos consumidores. Dentre as 

hortaliças, o tomate orgânico apresenta uma boa oportunidade de investimento para 

o produtor (Ormond, 2002). Por isso o desenvolvimento e aprimoramento de novas 

técnicas são primordiais para o avanço da atividade.   

 

4-MATERIAIS E METODOS  

Os experimentos foram conduzidos em ambiente protegido, em propriedade 

localizada no município de Itapeva SP, certificada pelo IBD, realizado no período do 

dia 5 de agosto a 15 de setembro. 



Foram preparado 10 kg de substrato para mudas, sendo o mesmo utilizado 

nos três experimentos. As mudas clonais foram obtidas de pés de tomates adultos, 

retirados das regiões apicais e de brotamentos, em um total de 60 amostras. Sendo 

20 clones utilizados o suco de tiririca (Ciperus rotundus), 20 clones utilizado o 

estimulante sintético e 20 clones como testemunha. Após coletados as estacas 

foram efetuado as seguintes operações: 

 As testemunhas foram colocadas diretamente no substrato que estavam em 

copos descartáveis; 

 As mudas orgânicas foram molhadas na região do corte com o suco de 

tiririca, depois colocadas no substrato que estavam em copos descartáveis e 

irrigadas com o suco; 

 As mudas convencionais também foram molhadas rapidamente no local do 

corte com o estimulante sintético à base de zinco e nitrogênio (Aca Plus), e 

depois colocada no substrato que estavam em copos descartáveis. 

 

Figura 1. Visão geral do experimento apresentando os três tratamentos 

 

Depois de 5 dias plantadas foram feitas  aplicações foliares nas mudas 

orgânicas com o suco de tiririca, que foram repetidas de 5 em 5 dias, durante 25 

dias. 

Nas mudas convencionais também foram feitas aplicações depois de 5 dias, 

que foram repetidas de 7 e 7 dias, durante 21 dias; 

Nas mudas de testemunha não foi feito absolutamente nada; 

 

 

 

 



4.1 Materiais utilizados 

 

Para produzir 10 kg de substrato foram utilizados 4 kg de esterco curtido, 4 

kg de esterco do mato, 2 kg de cinzas, 380 g de termo fosfato (Yorim máster) 400g 

de farinha de sengue (nitrogênio) com 200g de calcário e 20 g de tricodermil. 

Para produção do estimulante natural foram utilizados 1 kg de tubérculo de 

tiririca (Ciperus rotundus) para 1 litro de água. Posteriormente misturado em 

liquidificador durante 1 minuto e depois coado ficando pronto para aplicação. 

Para o estimulante sintético à base de zinco e nitrogênio, utilizou-se 5 ml 

diluído em 1 litro de água para posterior aplicação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se na Figura 2 diferença significativa a nível de 1 % para ambos os 

tratamentos, sendo que o melhor desenvolvimento ficou representado pelo 

estimulante orgânico que apresentou um valor de crescimento 23% a mais do que 

estimulante químico. Para a testemunha apenas três espécies obtiveram sucesso no 

enraizamento com uma média representativa de 4,7 cm de crescimento, 

apresentando 74% a menos no crescimento em relação ao estimulante orgânico.  

 

Figura 2. Desenvolvimento radicular das estacas, cm 

A Figura 3 apresenta o desenvolvimento das estacas enraizadas, onde 

pode-se observar novamente um domínio para o estimulante orgânico que 

apresentou um valor médio de 38,4 cm, valor este altamente significado em relação 

ao demais. Este estimulante apresentou um crescimento de 20% a mais do que o 

estimulante químico. Para a testemunha nota-se um menor desenvolvimento que 
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pode estar relacionado ao sistema radicular que não desenvolveu muito bem e 

acabou  acarretando no menor crescimento das mudas. 

 

Figura 3. Crescimento e desenvolvimento das estacas em cm  

Em relação ao índice de mortalidade das espécies fica bem evidenciado que 

a não utilização de estimulantes de crescimento no desenvolvimento do tomate afeta 

diretamente o índice de mortalidade dos clones, observa-se na Figura 4 que a 

testemunha apresentou 85% de mortalidade no enraizamento, valor este altamente 

significado em relação aos estimulantes orgânico e químico. 

O menor índice de mortalidade ficou representado pelo estimulante orgânico 

que apresentou valor de 5%. Numa comparação entre os dois estimulantes pode-se 

afirmar que o índice de mortalidade foi muito próximo, demonstrando assim 

possibilidade de usos para ambos os produtos. 

 

Figura 4. Índice de mortalidade no estaqueamento dos clones 
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CONCLUSÃO 

A avaliação do desenvolvimento e enraizamento de clones de Lycopersicon 

esculentum com a utilização de estimulante natural apresentou-se favorável em 

comparação aos estimulantes químico e altamente viável em relação à testemunha, 

apresentando desta forma viabilidade de seu uso. 

 As análises exploratórias apresentam apenas tendências de 

desenvolvimento, sendo que o mesmo deverá ser testado futuramente com maior 

número de repetições e variações de ambientes. 
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