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Resumo 

O tomate (Lycopersicon esculentum Mill) é um dos frutos mais consumidos no mundo, 

devido a sua versatilidade de consumo na dieta alimentar humana e animal. Por 

conseguinte, devido a sua potencialidade referente ao ciclo curto e alto rendimento, faz com 

que se estude  cada vez mais diferentes métodos de produção agronômica, tendo a adubação 

e controlo de pragas particular destaque, no sentido de rentabilizar sustentavelmente e 

economicamente a sua produção ao nível dos agricultores. O presente trabalho foi 

desenvolvido na Estação Agrária do Umbelúzi, localiza-se a 25km da cidade capital de 

Moçambique (Maputo), com objetivo de estudar o efeito de faixas da cultura do milho (Zea 

Mays) em combinação com diferentes tipos de adubação na ocorrência da mosca-branca 

(Bemisia tabaci G.) e no rendimento da cultura do tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) 

da variedade HTX14. Foi usado o desenho experimental de Delineamento de Blocos 

Completamente Causalizados (DBCC) em talhões subdivididos (Split plot), contendo 8 

tratamentos e distribuídos em 3 blocos ou repetições, em parcelas que mediam 16 m2, área 

útil de 8 m2 e área total de 613,6 m2. Foram analisadas as variáveis: DDP 20 DDT, DDP 

40 DDT, NFC, NFT, PMFC, PMFT, RC e RT, sendo processados e analisados no pacote 

estatístco SAS 9.0, submetendo-os a testes de normalidade, homogeneidade de variância, 

anova, usando o procedimento PROC GLM visando estudar a existência de diferenças 

significativas entre os tratamentos e usou-se o teste de Tukey para a comparação das 

médias. No final, concluiu-se que densidade populacional da mosca branca verificada nos 

diferentes tratamentos foi baixa, variando de 0 a 1 mosca por planta, o tratamento 

constituído pela adubação orgânica e mineral e o constituído somente pela adubação 

mineral, obtiveram maior número de frutos comerciais, maior número de frutos totais, 

maior peso médio de frutos comerciais, maior rendimento comercial e maior rendimento 

total respectivamente. A presença de faixas de milho influenciou positivamente na 

ocorrência da mosca branca, reduzindo a densidade da mesma.  Não se verificou a 

interação entre as faixas de milho e a adubação,  e é vantajoso consociar a cultura de 

tomate com faixas de cultura de milho. 

Palavras chaves: Faixas de milho, adubação, mosca branca, tomate, consociação e  

interação. 

Abstract 

The tomato (Lycopersicon esculentum Mill) is one of the most consumed fruits in the world, 

due to its versatility of consumption in the human and animal diet. Therefore, due to its 

potential stemming from the short cycle and high yield, it causes more and more different 

methods of agronomic production to be studied, with fertilization and pest control 

particularly important, in order to sustainably and economically monetize its production at 

the level of farmers. The present work was carried out in the Umbelúzi Agrarian Station, 

located 25km from the capital city of Mozambique (Maputo), with the objective of studying 

the effect of corn crop ranges (Zea Mays) in combination with different types of fertilization 

in the occurrence of whitefly (Bemisiatabaci G.) and the yield of tomato(Lycopersicon 

esculentum Mill.) of the variety HTX14. We used the experimental design of 

Completely Causalized Blocks Design (DBCC) in subdivided plots (Split plot), containing 8 

treatments and distributed in 3 blocks or repetitions, in plots that measured 16 m2, 



 

useful area of 8 m2 and total area of 613.6, m 2. The following variables were analyzed: 

DDP 20 DDT, DDP 40 DDT, NFC, NFT, PMFC, PMFT, RC and RT, being processed and 

analyzed in the SAS 9.0 statistical package, subjecting them to normality tests, variance 

homogeneity, ANOVA, using the GLM PROC procedure to study the existence of significant 

differences between treatments and using the Tukey test to compare the means. In the end, 

it was concluded that whitefly population density verified in the different treatments was 

low, ranging from 0 to 1 fly per plant, the treatment consisting of organic and mineral 

fertilization and the one consisting only of mineral fertilization, obtained a higher number 

of commercial fruits, higher number of total fruits, higher average weight of commercial 

fruits, higher commercial yield and higher total yield, respectively. The presence of corn 

bands positively influenced the occurrence of whitefly, reducing the density of the 

whitefly. There was no interaction between corn ranges and fertilization, and it is 

advantageous to associate tomato crop with corn crop ranges. 

Keywords: Corn tracks, fertilization, whitefly, tomato, consociation and interaction. 

  

1. Introdução 

Altos rendimentos com baixos custos de produção, têm sido nos últimos tempos a meta 

principal da pesquisa agrícola. No entanto, para os produtores de baixa renda e com pequenas 

áreas, maior atenção deve ser dada a um melhor uso de terra nos diferentes sistemas de cultivo 

a adoptar, sendo que as hortícolas têm merecido potencial atenção pelo seu papel na vida 

alimentar do Homem. 

Das diversas hortícolas existentes, o tomate (Lycopersicon esculentum Mill) tem grande 

importância social e econômica na vida quotidiana das famílias moçambicanas. Os frutos 

contribuem para uma dieta saudável e bem equilibrada, sendo estes ricos em minerais, 

aminoácidos essenciais, açucares e fibras dietéticas. Contêm também grandes quantidades de 

vitaminas B e C, ferro e fósforo. Consome-se o tomate fresco, em saladas, cozidos, molhos, 

sopas e carnes ou pratos de peixe. Podem ser processados em sucos e molho de tomate 

(ketchup). 

 Apesar de ter seu valor alimentar reconhecido desde o século XVI, apenas há pouco tempo o 

tomate passou a ter amplo emprego na dieta humana. A versatilidade de uso, seja na forma 

natural ou industrializada, é considerada como um dos fatores responsáveis pela explosão de 

seu consumo, mundialmente, no corrente século, tornando-se assim numa das hortícolas mais 

importantes do mundo. Em 2001, a produção mundial do tomate atingiu um nível de, 

aproximadamente, 105 milhões de toneladas de frutos frescos produzidos numa área estimada 

de 3,9 milhões de hectares. Tratando-se duma cultura de ciclo relativamente curto e de altos 

rendimentos, tem boas prespectivas econômicas e a área cultivada está aumentando a cada dia. 

(CASTELLANE, et al 1990). 

Em Moçambique, o seu cultivo é feito em diferentes condições agro-ecológicas e de produção. 

É cultivado pelo sector produtivo com aplicação de uma tecnologia melhorada e com destaque 

no sector familiar (ECOLE, 2006). Verfica-se o seu cultivo em maior escala, nos vales dos rios 



 

Incomati e Umbelúzi em Maputo, Limpopo em Gaza, nas regiões planálticas de Manica, 

Angónia em Tete, Lichinga no Niassa, Licuári e Lioma na Zambézia (ECOLE & 

VASCONCELOS, 2006). 

No entanto, habitualmente a sua consociação com a cultura do milho é expressivo, 

aproveitando-se no mesmo espaço de cultivo de carbohidratos úteis para alimentação humana 

e animal em rações ou forragens, bem com o estrume, que é a fonte alternativa de nutrientes 

rapidamente disponível as comunidades. Por outro lado, a sua produção tem sido limitada, por 

vários fatores dentre os quais se destacam pragas e doenças. 

Do ponto de vista entomológico, destacam-se insectos que causam danos directos e como 

aqueles que podem ser transmissores de viroses, como a mosca branca (Bemisia tabaci),  sendo 

extremamente problemática, podendo reduzir o rendimento a mais de 50% (De MEDEIROS, 

2009). 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo, avaliar o efeito de faixas de milho 

combinado com diferentes tipos de adubações na ocorrência da mosca branca e rendimeto da 

cultura do tomate, a fim de apresentar estratégia para a redução dos danos causados pela mosca 

branca, que é uma das principais pragas que ataca a esta cultura no sector familiar.  

2. Material e Metodologia do trabalho 

Recorreu-se a revisão bibliográfica em manuais, brochuras e internet a fim de obter subsídios 

que pudessem orientar e sustentar a realização do trabalho. Também fez-se o trabalho de 

campo, que consistiu na montagem do ensaio, submetendo a cultura do tomate a dois ambientes 

diferentes (presença e ausência de faixas de milho) combinado com diferentes adubações 

(estrume e adubação mineral), sendo que o estrume é de vital importância devido a sua fácil 

disponibilidade ao agricultor e ao seu papel na melhoria da estrutura solo.   

Por conseguinte, realizou-se a recolha de dados que foram processados usando pacote 

estatístico SAS 9.0. 

2.1 Localização e descrição da área de estudo 

A Estação Agrária do Umbelúzi, localiza-se a 25km da cidade de Maputo e tem como 

coordenadas geográficas 26,03o de latitude Sul e 32,23o de longitude Este, a 12 m do nível 

médio das águas do mar. 

O clima do distrito de Boane é sub-húmido e com deficiência de chuva na estação fria, 

caraterizado por alternância entre as condições secas, induzidas pela alta pressão sub-

continental e as incursões de ventos húmidos do oceano, a temperatura média anual é de 23,7 
oC, possui uma amplitude térmica anual de 8,8 oC, a humidade relativa média anual é de 80,5% 

(MAE, 2005) 

É caraterizado por depósitos de solo aluvionares do rio Umbelúzi, com uma coloração preta, 

variando de preta a castanha, passando para amarela até esbranquiçada. Os solos são de textura 

franco-argiloso e⁄ou até mesmo franco-arenoso em certos pontos com uma boa drenagem 



 

interna e de fertilidade média. A posição do terreno varia de plana a quase plana (BENZANA, 

1993). 

2.2 Montagem do ensaio 

Para a montagem do ensaio, usou-se o desenho experimental de Delineamento de Blocos 

Completos Causalizados (DBCC) em talhões subdivididos (split plot). O ensaio continha 3 

repetições, com 8 tratamentos cada. 

Os sub-talhões dentro do bloco estavam separados a uma distância de 0,8 m, medindo 16 m2 

cada, com uma área útil de 8 m2 e total do ensaio de 613,6 m2. 

O compasso usado foi de (80 x 50) cm para a cultura do tomate e (80 x 30) cm para o milho. 

As sub-parcelas eram compostas por 4 linhas, sendo as duas linhas centrais consideradas úteis 

onde efetuou-se as observações e a colheita dos frutos que ditaram o rendimento do tomate. As 

duas linhas laterais foram consideradas bordaduras. 

Cada linha do sub-talhão media 5m e alocadas 10 plantas por linha, perfazendo assim 960 

plantas no total presentes no ensaio. 

2.3 Preparação do terreno 

A preparação do terreno foi feita mecanicamente com o uso de trator, sendo efetuadas uma 

lavoura de 35 cm com a finalidade de limpar o terreno que estava infestado e duas gradagens 

para eliminar os torrões. Por conseguinte, realizou-se a sulcagem de 50 cm e abertura de valas 

de drenagem. Esta operação foi efetuada 1 mês antes do transplante. 

2.4 Sementeira e transplante 

Duas semanas antes do transplante do tomate da variedade HTX 14, efetuou-se a sementeira 

manual do milho da variedade matuba no campo definitivo obedecendo o compasso de 30 x 80 

cm. 

A sementeira do tomate foi feita 25 dias antes do transplante, lançando-se no total 2200 

sementes em 10 placas de gerbox de 220 células cada. As placas foram preenchidas com o uso 

do substracto hygromix que estimula a germinação da semente, fornece sustentação á planta, 

nutrientes e proporciona condições favoráveis para o bom desenvolvimento do sistema 

radicular no alfobre. 

Após a sementeira, as placas foram transportadas para à estufa, onde permaneceram durante 25 

dias, sendo submetidas a um ambiente controlado, de modo que não houvesse interferência da 

acção de agentes meteorológicos exteriores, que pudessem interferir negativamente na 

germinação da semente e desenvolvimento das plântulas.  

Vinte e cinco dias após a sementeira, efetuou-se o transplante, quando as plantas atingiram 

cerca de 12 cm de altura (ALMEIDA, 2006). 



 

2.5 Desbaste 

Esta prática cultural foi feita no tomate nas placas de gerbox no alfobre, onde constatou-se a 

germinação de mais de uma semente por célula da placa.  

Na cultura do milho, dentro das medidas do maneio integrado de pragas (MIP), foram alocadas 

3 sementes por covacho no acto da sementeira. Duas semanas após a germinação, efetuou-se o 

desbaste de modo a garantir a existência duma única planta que estivesse sã e apresentasse bom 

desenvolvimento. 

2.6 Retancha e ressementeira 

A retancha é uma prática cultural, que tem adaptação, por plantas sãs que sobram no alfobre 

(ALMEIDA, 2006). No caso particular, foi como objetivo substituir as plantas que tiveram 

problemas de pegamento ou de efetuada uma semana após o transplante no campo definitivo. 

Por outro lado, a ressementeira para a cultura do milho, foi efetuada uma semana após a 

sementeira no campo definitivo, em covachos que as sementes não germinaram ou tiveram 

dificuldades em germinar. 

2.7 Adubação 

Foram realizados dois tipos de adubações, sendo uma de fundo e duas de cobertura. A de fundo 

foi realizada no dia 05/07/2012, que consistiu na incorporação manual do adubo inorgânico 

composto NPK 12-24-12, na proporção de 300 kg/ha segundo o padrão usado no IIAM, sendo 

usados no total 18,4 kg do adubo para o ensaio. Também foi incorporado o estrume, na ordem 

das 30 toneladas/ha (padrão usado no IIAM). 

Para as duas adubações de cobertura, foram usados 12,2 kg do adubo inorgânico simples N 

(ureia) na proporção de 200 kg/ha, sendo realizadas aos 30 e 60 dias após o transplante. 

2.8 Rega 

O fornecimento da água, é de vital importância para a cultura do tomateiro ao longo de todo o 

período para crescimento e desenvolvimento. No caso particular, usou-se a rega superficial por 

sulcos, sendo feita uma vez por semana e logo após as adubações. Portanto, durante todo o 

ensaio, foram efetuadas 12 regas no campo definitivo. 

2.9 Sacha e amontoa 

Com o objetivo de eliminar as infestantes e manter o campo limpo e livre de pestes, foram 

feitas 3 sachas aos 30, 60 e 80 dias após o transplante. As primeiras duas sachas coincidiram, 

com as adubações de cobertura, tendo como objetivo racionalizar a mão-de-obra, o tempo e os 

recursos financeiros. No entanto, as sachas eram acompanhadas de amontoa que tinha como 

objetivo de estimular as raízes adventícias, contribuindo para uma melhor fixação das plantas 

e aumento da zona de absorção dos nutrientes. 



 

2.10 Tutoramento 

Consiste na colocação de peças de bambu, varas de madeira ou de outro material junto ao caule 

das plantas de tomate, com a finalidade de suporta-la ou orientar o seu crescimento. O 

tutoramento foi realizado 25 dias após o transplante, usando bambu e cordas. 

Com esta prática cultural, foi possível melhorar a qualidade porque o fruto não teve contacto 

com o solo.  

2.11 Pulverizações 

Durante a realização do ensaio, foram efetuadas algumas pulverizações desde o alfobre ao 

campo definitivo, usando pulverizador de dorso de 16L sempre que se justificasse para a 

prevenção de pragas e doenças (dapping off, mancha bacteriana, mancha concêntrica, mosca 

branca, Alternaria solanum etc.) que possivelmente pudessem influenciar nos resultados do 

ensaio. Basicamente, usou-se três pesticidas, a saber: 

 Imidacloprid (20%SL): insecticida sistémico usado no controle de diversas pragas. Foram 

usados 32ml do produto diluídos no pulverizador de 16L, sendo a dosagem recomendada de 

2ml para 1L de água. Este produto foi usado somente na cultura do tomate no alfobre. 

 Maconzebe (70%WP), é um pesticida usado para o controle de fungos. Preparou-se a calda 

na razão de 2g do produto para 1L de água, perfazendo assim 32g para o pulverizador de 

16L e aplicado na cultura de tomate no alfobre e no campo definitivo. 

 Cipermetrina (25%EC), é um insecticida que foi usado na cultura do milho devido a 

ocorrência da broca do colmo. Foram usados 16ml do produto para o pulverizador de 16L. 

 

2.12 Colheita 

Foram feitas no total 5 colheitas manuais do tomate e três colheitas no milho. 

Para o tomate, a colheita que consistiu no arranque dos frutos da planta e a sua selecção em 

frutos comercializáveis e não comercializáveis em cada sub-talhão. De seguida, efetuou-se a 

pesagem dos frutos seleccionados da área útil em cada sub-talhão, conservação em sacos e 

posteriormente transportados para o armazém para distribuição. 

Na cultura de milho, a colheita consistiu no arranque da maçaroca e depois efetuou-se a 

pesagem e determinação do peso total. 

2.13 Observações no campo 

As observações no campo foram realizadas aos 20 e 40 dias após o transplante, perfazendo no 

total duas observações tendo em conta as variáveis que se pretendiam estudar durante este 

período.  



 

2.14 Variáveis estudadas 

Durante o trabalho foram estudadas as seguintes variáveis: densidade da praga aos 20 e 40 dias 

respectivamente, número de frutos comerciais, número de frutos totais, peso médiodos frutos 

comerciais, peso médio dos frutos totais, rendimento comercial e rendimento total. 

a) Densidade populacional da mosca-branca (Bemisia tabaci) 

Densidade populacional: é o número de moscas registadas em cada planta observada da 

amostra. 

A densidade populacional da mosca branca foi avaliada contando o número de moscas em 10 

plantas da área útil de cada parcela e posteriormente calculada a densidade usando a fórmula: 

𝐷𝑃 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠
= [𝑚𝑜𝑠𝑐𝑎𝑠/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎] 

b) Número de frutos comercializáveis: número de frutos sem de danos mecânicos, manchas, 

ataque de pragas e doenças, deformações e frutos normais. 

c) Número de frutos não comercializáveis: número de frutos com danos mecânicos, manchas, 

ataque de pragas e doenças, deformações e frutos anormais. 

d) Número de frutos totais: somatório dos frutos comercializáveis e os não comercializáveis. 

Segundo a fórmula: NFT = NFC + NFNC 

2.15 Processamento e análise de dados 

Depois da recolha dos dados estes foram organizados no MS Excel, de seguida processados e 

analisados com o pacote estatístco SAS 9.0, submetendo-se a testes de normalidade, 

homogeneidade de variância, anova, usando o procedimento PROC GLM visando a detenção 

de diferenças significativas e usou-se o teste de Tukey para a comparação das médias de 

tratamentos. 

2.16 Razão da área equivalente 

De acordo com Willey (1979), o índice para expressar as vantagens da produção é o LER (Land 

Equivalent Ratio) ou razão da área equivalente. 

O LER é definido como a área de terra relativa sobre as culturas puras necessária para produzir 

os mesmos rendimentos obtidos em consociação, sendo expressa pela seguinte expressão: 

LER = L1 + L2 + ... + Ln = Y1 / S1 + Y2 / S2 + ... + Yn / Sn 

Onde: L1 = LER parcial 

           Y1 = Rendimento das culturas consociadas 



 

            S1 = Rendimento das culturas puras 

              n = Número das culturas consociadas 

Quando LER > 1, é necessária maior área em cultura pura do que em consociação para obter 

as mesmas produções. Nestas condições a consociação é vantajosa. 

Quando LER < 1, a cultura pura exige menos área para produzir as mesmas produções obtidas 

em consociação. A consociação é neste caso desvantajosa (WILLEY, 1979). 

3. Resultados e discussão 

De acordo com a análise de variância (p <0,05), verificou-se haver efeito significativo em 

relação a adubação nas variáveis: DDP 20DDT (F = 3,67), NFC (F = 6,25), NFT (F = 4,81), 

PMFC (F = 6,86), RC (F = 7,84) e RT (F = 7,88). No entanto, mostrou também não ter havido 

efeito significativo nas variáveis DDP 40DDT e PMFT. 

Para a faixa, verificou-se haver efeito significativo somente em relação a variável DDP 20DDT 

(F = 2,83). 

Em relação ao bloco, não se verificou efeito significativo sobre as variáveis estudadas nos 

diferentes tratamentos de acordo com a análise de variância feita (p <0,05). 

Tabela1: Anova dos parâmetros avaliados 

Variáveis 
Faixa Bloco Adubação 

CV (%) 

Valor de p 5% Valor de p 5% Valor de p 5% 

DDP 20DDT 0,0154 S 0,0867 NS 0,0185 S 55,96 

DDP 40DDT 0,3968 NS 0,1157 NS 0,3198 NS 33,15 

NFC 0,2120 NS 0,0951 NS 0,0023 S 47,40 

NFT 0,7951 NS 0,4486 NS 0,0141 S 56,13 

PMFC 0,5968 NS 0,7439 NS 0,0044 S 6,84 

PMFT 0,2700 NS 0,5306 NS 0,0924 NS 14,22 

RC 0,1798 NS 0,0618 NS 0,0006 S 43,80 

RT 0,4361 NS 0,0835 NS 0,0007 S 46,85 



 

3.1 Densidade da mosca branca 20DDT em função da adubação 

De acordo com o teste de Tukey a 5% de significância, o tratamento adubação mineral teve 

maior densidade da mosca-branca e o tratamento controle teve menor densidade da mosca-

branca (Tabela 2).   

Tabela 2: Densidade da mosca branca 20DDT em função da adubação 

Tipo de adubação Densidade da (mosca/planta) 1 

Controle 0,5000 b 

Estrume 0,8333 a b 

Estrume + Adubação mineral 1,3333 a b 

Adubação Mineral 1,6667 a 

1 Par de médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

significância. 

3.2 Densidade da praga  20DDT em função da faixa de milho 

De acordo com o teste de Tukey a 5% de significância, os tratamentos com ausência de faixas 

de milho, a densidade populacional foi elevada, porém em tratamentos com presença de faixas 

de milho a densidade da mosca-branca foi baixa (Tabela 3).  

Tabela 3: Densidade da praga 20DDT em função da faixa de milho 

Faixa Densidade da (mosca/planta) 1 

Ausência 1,4167 a 

Presença 0,7500 b 

1 Par de médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

significância 

De maneira geral, a densidade populacional da mosca branca nos diferentes tratamentos foi 

baixa em termos de número de indivíduos, mas considerando que a mosca branca é um 

transmissor de viroses, algumas plantas atacadas por viroses foram detectadas. Entretanto, 

resultados do ensaio demonstraram que as plantas de tomate que se desenvolveram na presença 



 

de faixas de milho, foram menos atacadas pela mosca branca, diferindo das outras que 

desenvolveram com ausência de faixas. 

Este fenômeno verificou-se provavelmente pelo fato da experiência ter sido realizado no 

período fresco da produção da cultura de tomate, em que há menor ocorrência das pragas, 

concretamente da mosca-branca (LUIZ et al, 2002). 

No entanto, segundo Picanço et al (1993), citado por Chamuene (2007), estudos feitos de 

cultivo usando faixas na cultura de tomate, demonstraram o seu papel no estímulo da ocorrência 

de inimigos naturais como vespas, percevejos, besouros, joaninhas, etc. para o controle 

biológico. 

Para além de medidas culturais como o uso de variedades resistentes a pragas, manutenção do 

cultivo no limpo, Bôas (2006) recomenda o plantio com a cultura de milho para o controle e 

redução da mosca branca no campo de cultivo. 

De acordo com Bastos (2003, as culturas consociadas podem atuar como cultura armadilha, 

atraindo os predadores para às diversas pragas. Por outro lado, as faixas de culturas de milho 

agem como barreira física para o movimento das pragas de um tratamento para o outro, 

podendo ter também contribuído na redução da densidade populacional da mosca branca. A 

complementaridade entre as espécies devidamente selecionadas cultivadas em faixas aumenta 

a estabilidade global do sistema, nomeadamente a sua resistência às pragas, às infestantes e as 

doenças. 

No campo de maneio de pragas, as populações podem ser controladas por interações do sistema 

de cultivo diversificado. A diversificação de plantas no mesmo campo de cultivo, conduz a 

modificações positivas com o maneio apropriado de seus componentes específicos, no 

funcionamento que mantém a fertilidade e a produtividade e regula as populações de pragas. 

3.2.1 Componentes do rendimento 

Para o estudo do rendimento, avaliou-se o Número de Frutos Comerciais, Número de Frutos 

Totais, Peso Médio dos Frutos Totais, Rendimento Comercial e Rendimento Total. 

3.2.2 Número de Frutos Comerciais 

De acordo com o teste de Tukey a 5% de significância, o tratamento estrume e adubação 

mineral e o tratamento adubação mineral tiveram maior número de frutos comerciais, e o 

tratamento controle teve menor número de frutos comerciais (Tabela 4).  

Tabela4: Número de Frutos Comerciais 

Tratamentos Número de frutos comerciais  

Controle 23,00 b 



 

Estrume 48,00 a b 

Estrume + Adubação Mineral 92,17 a 

Adubação Mineral 86,50 a 

1 Par de médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

significância 

3.2.3 Número de frutos (totais) 

De acordo com o teste de Tukey a 5% de significância, o tratamento estrume e adubação 

mineral e o tratamento adubação mineral tiveram maior número de frutos totais e o tratamento 

controle teve menor número de frutos totais (Tabela 5). 

Tabela5: Número de frutos (totais) 

 

 

1 Par de médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

significância 

3.2.4 Peso Médio de Frutos Comerciais 

De acordo com o teste de Tukey a 5% de significância, o tratamento estrume e adubação 

mineral e o tratamento adubação mineral tiveram o maior número de frutos de comerciais e o 

tratamento controle teve o menor de frutos comerciais (Tabela 6). 

Tabela 6: Peso Médio de Frutos Comerciais 

Tipo de adubação Peso de frutos comerciais (tonelada) 1 

Tipo de adubação Número de frutos totais (N° frutos/tratamento) 1 

Controle 36,83 b 

Estrume 99,00 a b 

Estrume + Adubação Mineral 159,50 a 

Adubação Mineral 140,17 a 



 

Controle 70 b 

Estrume 77 a b 

Estrume + Adubação Mineral 81 a 

Adubação Mineral 80 a 

1 Par de médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

significância 

3.2.5 Rendimento Comercial 

De acordo com o teste de Tukey a 5% de significância, o tratamento estrume e adubação 

mineral e o tratamento adubação mineral tiveram maior rendimento comercial e o controle teve 

menor rendimento comercial (Tabela 7). 

Tabela7: Rendimento Comercial 

Tipo de adubação Rendimento comercial (ton/ha) 1 

Controle 3 c 

Estrume 7 b c 

Estrume + Adubação Mineral 10 a 

Adubação Mineral 9 a b 

1 Par de médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

significância 

3.2.6 Rendimento total 

De acordo com o teste de Tukey a 5% de significância, o tratamento estrume e adubação 

mineral e o tratamento constituído somente pela adubação mineral tiveram maior rendimento 

total e o tratamento controle teve menor rendimento total (Tabela 8) 

Tabela8: Rendimento total 

Tipo de adubação Rendimento total  (ton/ha) 1 



 

Controle 5 c 

Estrume 8 c b 

Estrume + Adubação Mineral 13 a b 

Adubação Mineral 12 a 

1 Par de médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

significância 

Em relação aos componentes do rendimento, o tratamento constituído pela adubação orgânica 

e mineral e o constituído somente pela adubação mineral, obtiveram maior número de frutos 

comerciais (92,17 e 86,59) maior número de frutos totais (159,50 e 140,17), maior peso médio 

de frutos comerciais (81 e 80), maior rendimento comercial (10 e 9) e maior rendimento total 

dos frutos (13 e 12) respectivamente. 

Provavelmente este fenómeno verificou-se, pelo fato do estrume propiciar o aumento de até 

25% na produção e aumentar a proporção de frutos grandes; descrito por (Luiz et al, 2002) e o 

NPK melhorar o tamanho e qualidade dos frutos (RIBEIRO & RULKENS, 1999).  

Apesar do baixo rendimento verificado na cultura do tomate devido a ocorrência da Alternaria 

solanum (doença fúngica), deve-se considerar a maior eficiência de uso da terra e mão-de-obra, 

melhor utilização de recursos ambientais, e diminuição da ocorrência de pragas proporcionado 

pela inserção do milho no sistema do cultivo (CHAMUENE, 2007).  

3.3 Razão da área equivalente 

A partir dos rendimentos obtidos nos sistemas de cultivo, a razão da área equivalente (LER) 

calculada foi de 2,23. 

Segundo Willey (1979), quando LER > 1, é necessária maior área em cultura pura do que em 

consociação para obter as mesmas produções, sendo assim a consociação vantajosa. 

Portanto, no caso particular a consociação entre a cultura de tomate e o milho em faixas é 

vantajosa, sob ponto de vista da melhor utilização de luz, água, nutrientes disponíveis, melhor 

utilização do espaço e controlo de pragas em hortícolas, podendo assim os pequenos 

agricultores apostarem neste sistema de cultivo consociado. 

4. Considerações finais   

Pelos resultados obtidos do trabalho em campo, chegou-se a conclusão que a densidade 

populacional da mosca branca verificada nos diferentes tratamentos foi baixa, sendo que o 

tratamentos com faixa de milho tiveram menor densidade populacional da mosca-branca. O 

tratamento constituído pela adubação orgânica e mineral e o constituído somente pela adubação 



 

mineral, obtiveram maior número de frutos comerciais, maior número de frutos totais, maior 

peso médio de frutos comerciais, maior rendimento comercial e maior rendimento total 

respectivamente. 

A interação entre as faixas de milho e adubação não é válida. No entanto, a presença de faixas 

de milho influenciou de forma positiva na ocorrência da mosca branca, reduzindo a sua 

densidade. 

A consorciação entre o tomate e as faixas da cultura de milho é vantajosa no sistema de cultivo 

múltiplo oferecendo aos agricultores diversidade alimentos no mesmo espaço de cultivo. 
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