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Nitrogênio: 0; 1,5; 3,0; 4,5; e 6,0 mg

seringa de 5 ml o suficiente para cada

dm-3, e 4 repetições, com duração de

célula.

38 dias, sendo a dose dividida em 3
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Figura 1 – Avaliação final tomateiro cv. Marmande. Fotos: SILVA, V.L.2016.

Os dados foram submetidos à

verde da parte aérea, radicular e total,
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(FERREIRA, 2008).
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Resultados e discussão

do colo demostraram uma relação
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significativa

que
para
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dessas variáveis com as diferentes
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Revista MT Horticultura, Tangará da Serra - MT, v. 2, n. 2, p. 009-012, Dezembro 2016

10

www.mthorticultura.com.br

O nitrogênio faz parte da composição
das mais importantes biomoléculas
(ATP; clorofila; NADH; NADPH;
proteínas e inúmeras enzimas) dessa
forma o nitrogênio é requerido mais
que qualquer outro nutriente, sendo
ele o elemento essencial, pois ele atua
de forma significativa no crescimento
das plantas (BREDEMEIER et al.,
2000).
O
nitrogênio
influencia

ISSN 2447-1348

diretamente no crescimento do caule,
folhas, frutos, número de folhas,
matéria seca de raízes, altura da
planta, florescimento, área foliar,
frutificação e produtividade, exercendo
também efeito na absorção de outros
nutrientes, como do Ca e Mg
resultando em maior nutrição da
planta (ASSUNÇÃO, 2016).

Figura 2 – Massa verde e seca total de plântulas de tomateiro submetidas a
diferentes doses de nitrogênio, Nova Xavantina-MT, 2016.

Figura 3 – Altura da parte aérea e diâmetro no colo de plântulas de tomateiro
submetidas a diferentes doses de nitrogênio, Nova Xavantina-MT, 2016.
Neste trabalho avaliando massa
seca e verde total, altura de tomate e
diâmetro do colo submetidas a
diferentes
doses
de
adubação
nitrogenada, verificou-se as doses
4,45, 3,99, 3,97 e 4,28 mg dm3 de N,
respectivamente, proporcionaram os
maiores valores para cada variável e a

partir destas doses observou uma
estabilidade no rendimento da altura
das plântulas de tomate. Porto (2013)
estudando adubação nitrogenada em
tomateiro também constatou que
maiores
doses
de
nitrogênio
proporcionam maior altura às plantas.
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Conclusão
O nitrogênio proporcionou crescimento quadrático para as variáveis massa seca e
verde total, altura de tomate e diâmetro do colo e determinando assim a dose ideal
para o desenvolvimento de mudas de tomateiro 4,17 mg dm -3 de N.
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