
DICAS DE TOMATE  
Os tomates são um favorito de verão de muitos horticultores no Nordeste. Eles foram

cultivados pela primeira vez por grupos indígenas próximos ao equador, o que
significa que exigem muita luz solar e uma fonte de água consistente. Confira as

informações abaixo para saber mais!

TIPOS DE TOMATE

CHERRY (TOMATE CEREJA) - pequeno e doce com sabor
intenso, ótimo para comer cru e com saladas 
PASTE (TOMATE ITALIANO) - também conhecido como
"tomate ameixa", ótimo para fazer molhos de tomate, são
tomates mais secos e carnudos 
SLICING (TOMATE CARMEM) - tendem a ter uma forma
uniformemente redonda, muitas vezes usado em
sanduíches e saladas
BEEFSTEAK (TOMATE CAQUI) - tomates oblongos e
grandes com sabores complexos 

Considere escolher os tipos de tomates que você cultiva com
base em como você gostaria de usar seus tomates.
Existem quatro categorias principais de tomates:

INÍCIO
INICIANDO EM ÁREAS INTERNAS: como os tomates se originaram perto do equador,
eles precisam de muito calor para crescer. Se você quiser iniciar o cultivo de tomates a
partir da semente, precisará iniciar em área interna. Comece a semear seus tomates
em março para dar-lhes o tempo adequado para crescer em um ambiente quente.
CUIDADOS PRECOCE: certifique-se de que suas plantas estão em vasos de tamanho
adequado. À medida que crescem, você deve movê-las para vasos maiores. No final de
abril e início de maio, comece a reduzir a quantidade de água e fertilizante que você
está usando nas plantas. Isso ajudará a prepará-los para o ambiente ao ar livre.
TRANSPLANTE: normalmente, fica quente o suficiente no final de maio e início de
junho para mover suas plantas de tomate para o ar livre. Se você transplantar suas
plantas muito cedo durante a estação, o frio pode abalar as suas plantas e impedir seu
crescimento. 
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Fontes: NYC Parks GreenThumb, Cornell Cooperative Extension.
Ilustrações de Olivia Golden.

PRÁTICAS DE CRESCIMENTO

A. REGA: os tomates precisam de cerca de 2,5 cm de água por semana. Muita água pode
fazer com que as plantas rachem. Além disso, tente evitar molhar as folhas ou salpicar o
solo para reduzir as chances de doenças.

B. FERTILIZAÇÃO: aplique um fertilizante, composto ou emulsão de peixe, várias vezes
ao longo da estação de crescimento. Para os tomates, é benéfico usar um fertilizante
com 5 partes de nitrogênio, 10 partes de fósforo, 5 partes de potássio (5-10-5), se
possível.

C. PODA: remova os brotos laterais que crescem entre o caule principal e os ramos das
folhas ou remova todos os brotos laterais abaixo das primeiras flores. Embora a poda
possa reduzir a quantidade de frutos produzidos, ela pode fortalecer a estrutura de sua
planta, aumentar o tamanho do fruto da planta, mitigar doenças e aumentar o fluxo de
ar para sua planta.

D. TUTORAMENTO: para sustentar suas plantas e manter suas folhas de tomate fora do
chão, use uma gaiola ou estaca para sustentar suas plantas.

CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO

DETERMINADO: as plantas de tomate têm um padrão de crescimento
semelhante a um arbusto que diminui a uma altura de quatro a cinco pés. Os
tomates em determinadas plantas amadurecem todos ao mesmo tempo.
INDETERMINADO: os tomateiros continuam crescendo e produzindo frutos até
serem controlados por um jardineiro ou pelo clima. Eles crescem muito altos e
não têm uma altura definida.

Os tomates têm dois tipos diferentes de padrões de crescimento: 
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