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I. Importância do tomateiro
O tomateiro já constitui uma lavoura respeitável no Brasil.
Agora ele não é mais uma» simples planta hortícola, pois se estend:
pela grande cultura, conduzido também em escala comercial e industrial. E essa situação vai se firmando cada dia, porque cresce continuamente o consumo do tomate, quer em estado natural, quer em uma
das suas várias formas industrializadas. Ele é um alimento de grande
valor nutritivo e dietético, cujo emprego vai se tornando cada vez
mais generalizado.
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Muitas são as regiões produtoras de tomate em diferentes Estados; Há localidades cujo trabalho agrícola é a ele dedicado com
intensidade. Algumas delas baseiam nele a sua vida florescente.
Pesqueira, por exemplo, próspero município pernambucano, deve ao
tomateiro grande parte da sua receita, e do seu movimento agrícola e
industrial. Aí funcionam três grandes fábricas de massa e extraio de
tomate. O Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e outros Es-,
tados contam também com empresas dessa natureza. Mais abundantes do que essas, são as fabriquetas rurais com as quais os produtores têm um emprego seguro para os excessos das suas safras. Vê-se
logo a vantagem dessa consorciação inteligente, levando-se em conta,
não só as oscilações profundas do mercado consumidor do fruto, como
o aproveitamento de regular percentagem de tomates desclassificados
para o consumo direto.
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Outra modalidade de aplicação de capitais e de trabalho, proporcionada pela planta dadivosa, prende-se aos transportes. As empresas de transporte muito têm de se ocupar com as cargas de tomate
e derivados.
Basta isso para se compreender quão avultado é o número de
pessoas e famílias que vivem do tomateiro e como esta planta contribui
para o progresso e prosperidade das regiões que a ela se dedicam. E
pode-se prever desenvolvimento cada vez maior dessa cultura e da
sua utilização, em vista do valor e aceitação do produto, do montante
dos capitais invertidos na sua produção e comércio e do fato de haver
milhares de famílias de agricultores que já se habituaram a essa
cultura.
Esse aumento de produção, tudo leva a crer, é coisa certa. Mas
o importante não é aumentar a área cultivada. O racional e vantajoso será melhorar o rendimento dos tomatais e, ao mesmo tempo, a
qualidade do produto. Há muito o que se conseguir dentro deste
objetivo. Para realizar tal desideratum, urge a solução de muitos
problemas técnicos e culturais, num esforço de racionalização e aperfeiçoamento de tão promissora fonte de renda e de prosperidade. Como
na maioria de casos idênticos, tem-se de começar pela produção de
sementes boas e pela obtenção de variedades melhoradas para oí vários
misteres e situações.
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II. Problemas técnicos
Pelo que foi assinalado na primeira parte, há muito que fazer em
bem do aperfeiçoamento e defesa dos tomatais. E vale a pena fazê-lo.
A técnica agronómica muito pouco tem trabalhado com o tomateiro no Brasil. Resulta disso a grande cópia de problemas que
aguardam soluções racionais e económicas. De muitos deles depende
o progresso da cultura.
Quando se trata de hortas, como as que visam o fornecimento
das cidades, o atrazo atual já é por demais sentido. Mas a significação
económica da ignorância de tantos detalhes culturais se torna dolorosamente compreendida nas grandes plantações para fins industriais.
Por força dessas circunstâncias é que empresas conduzidas por espíritos esclarecidos, mantêm o seu campo experimental, onde os seus
agrónomos se empenham no estudo de questões que lhes afetam os
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rendimentos e o custo da produção, como a adubação, poda, espaçamento, estaqueamento, proteção fitossanitária, etc. Eles se ocupam
diligentemente dos trabalhos genéticos, visando a obtenção de variedades melhoradas quanto à produtividade, à resistência às doenças e
fatóres adversos, às qualidades comerciais e industriais, etc.
São inúmeras as questões económicas para as quais o tomateiro
espera solução adequada. Isso exige muito trabalho e experimentação,
,o que demanda recursos e pessoal habilitado e que disponha de ambiente e elementos propícios às suas investigações.
A adubação, por exemplo, é um fator importante de produção e
que está ainda carecendo de conclusões seguras. Aduba-se muito o
tomateiro, mas sem se ter certeza do valor dos elementos colocados à
sua disposição. Na maioria dos casos nem se pode determinar a remuneração da despesa feita. A importância da adubação cresce de vulto
ao se considerar que a saúde do vegetal e a sua suscetibilidade a várias
doenças ficam em grande dependência do seu estado de nutrição. Isso,
sem levar em conta os distúrbios, propriamente, de nutrição e as
doenças fisiológicas derivadas da carência de elementos raros do solo.
Outro capítulo da mais destacada importância e que se encontra
em branco é o das variedades selecionadas para os determinados fins
e ambientes. Em vários países de agricultura adiantada já existem
belíssimas conquistas de agronomia neste setor. Variedades de qualidades aprimoradas podem ser indicadas para certas circunstâncias e
interesses. Há dessas variedades que resistem a uma ou outra doença
perigosa, o que, constitui o melhor e mais económico recurso de profilaxia vegetal.
Entre nós ainda há muito o que fazer, a começar pelo
•f
conhecimento das vantagens que podemos tirar, para os nossos casos,
das variedades criadas pela técnica estrangeira.
Tenho experimentado o comportamento de muitas variedades, especialmente em relação ao Fusarium bulbigenum lycopersici e ao Lycopersicum vírus 3, causadores, respectivamente, de uma forma de
murcha e do tópo-roxo do tomateiro. Comecei esses ensaios na Estação Experimental de Alagoinha, na Paraíba, e os estou prosseguindo
na Estação Fitossanitária, de São Bento, na Baixada Fluminense."
Mas aqui não continuei a trabalhar com o Fusarium lycopersici, com
receio de criar um foco perigoso para a lavoura tomateira da região.
Só de uma vez tive quarenta variedades num ensaio de suscetibilidade

ao "spottcd wilt". Mas ainda não posso indicar nenhuma que reuna
às qualidades de produção as de resistência contra a insidiosa doença.

Fig. 2
Aspecto da colheita das grandes culturas industriais, com uma primeira
escolha de tomates para a obtenção de sementes.

Assim, é vasto o campo a ser desbravado pela técnica agronómica.
Nele se destacam as doenças e pragas, pois estas são fatóres determinantes da produção tomateira. E elas aumentam de número e de
gravidade à medida que a lavoura se intensifica e se aperfeiçoa. Temse de contar com essa fatalidade. Portanto, a menos que sejam realizadas as conquistas que se fazem indispensáveis contra os numerosos agentes parasitários do tomateiro, não se deve esperar o progresso previsto para esta cultura. Sujeita a tantos males difíceis de
controle, ela não pode oferecer, como deve, as garantias de safras
compensadoras.
III. Situação fitossanitária
Os trabalhos fitossanitários dedicados ao tomateiro estão mais ou
menos no mesmo pé dos trabalhos agronómicos, como foi exposto na

parte segunda. Há bastante coisa esparsa, realizada por fitopatologistas e entomologistas, visando a proteção dos tomatnis. Mas tudo o
que já se conseguiu fica muito longe de satisfazer as necessidades mais
prementes, impostas por certos males de particular nocividade. Impõese a sistematização c intensificação dias atividades fítossanitárias,
mediante boa orientação técnica e elementos satisfatórios. Temos de
insistir neste sentido, em todas as oportunidades, pois fatos da natureza das doenças e pragas, fatôres decisivos da produção, são facilmente esquecidos ou mcnospresados.
No momento atual, em que se verifica o empenho pelo fomento
da produção agrícola, o tomateiro tem de merecer destaque. Mas
como aumentar a sua produção? Plantando só não basta. O desejável, o importante, como já tem sido dito, é conseguir-se safra melhor
e maior, com menor dispêndio, das atuais plantações. E isso, no caso
do tomateiro, só se consegue protegendo-o das suas pragas e doenças,
as quais o levam a produzir de 30 a 50% menos do que poderia
produzir.

•
Fig. 3
4.000 caixas de tomate a caminho do Rio de Janeiro. Produção da primeira
cooperativa do município do Rio Grande, R.G.S. Ano de 1930

PERDAS DE 30 A 50%
O efeito total das muitas doenças e pragas do tomateiro é avaliado, em média, em perdas de 30 a 50% da produção. Esses dados
não são*"em nada exagerados. Há males que danificam as plantas
novas, ou mesmo ao nascer. São os menos nocivos, embora costumem
liquidar as sementeiras. Mas há outros males que só começam a
matar o tomateiro ou a afetar a sua produtividade, depois que ele está
crescido e já deu muita despesa ao agricultor. A septoriose, o verme
das raízes, a podridão apical, o vira-cabeça e tantos outros estão neste
caso. Certa vez, num pequeno ensaio, eu tinha 280 pés viçosos da
rariedade Orange, bem carregados de grandes frutos. Mas não se
aproveitou nem um, pois a lagarta de Leucinodcs elegantalis e a podridão apical deram cabo de todos eles. Doenças de virus costumam
proceder da mesma forma. Deixam o lavrador se entusiasmar e fazer
despesas até a época da frutificação, para então se manifestar de
maneira arrasadora.

Fig. 4
Tomateiros em um ensaio de adubação. Estação Fitossanitária de São Bento.
Baixada Fluminense. 1942.

Tratando de plantas como o tomateiro, não se pode dizer: "plantando, dá". Porque nem sempre dá, economicamente. É imperiosa
a proteção eficiente e racional daquilo que se planta, de modo a se
colher com lucros compensadores. Infelizmente, estamos ainda mal
aparelhados para isso e muito atrazados. Para exemplificai, vou
narrar um caso passado comigo recentemente.
O CASO DA CORYTHAICA

Corythaica planaris, ou, como quer o Sr. Oscar Monte, Corythaica passiflorae, é o nome científico de um inseto brasileiro, uma
espécie pequenina, seca, chatinha e cinzenta de percevejo de plantas.
O lavrador nordestino apelidou de "mosquito" um parente muito próximo da Corythaica, a Gargaphia tbrrcsi, parasito do algodoeiro e de
muitas outras plantas. A Corythaica é grandemente nociva ao tomateiro, especialmente em tempo seco e de muito sol.
Como se combatem esses insetos?
Para quase todas as doenças e pragas são recomendadas práticas
diversas, variada medicação e as inevitáveis panaceias. Mas muito
desse receituário peca por falta de base em experimentação rigorosa.
Boa parte do que se preconiza procede de traduções e adaptações de
trabalhos estrangeiros. De uma determinada matéria o técnico, em
geral, não pode aprofundar todos os assuntos. Tem de completar a
sua obra com coisas de origem alheia. E como muitos vão repetindo
o que outros disseram, também sem investigar a sua precisão, formase uma -trama de meia ciência, falha, imprecisa, mesclada de erros,
a ponto de 'poder ser tão prejudicial quanto o próprio mal que pretende combater. Há casos em que, embora pareça paradoxo, ensinase mais do que se sabe. Isto diz respeito, de uma maneira particular,
a certas pessoas que abusam da ciência livresca e acham mais cómodo,
fácil e elegante escrever compêndios sobre uma vasta matéria científica, sem nada de original a não ser a maior parte dos erros, do que
concluir uma experimentação sobre um detalhe do que está doutrinando.
Depois do agricultor, as maiores vítimas desses fatos são os órgãosde divulgação.
Quanto à Corythaica do tomateiro, muita gente se refere ao seu
combate. Mas quem sabe combatê-la? Seguindo os muitos autores
que versaram este assunto, eu perdi em 1943, na Estação Fitossani-

tária de São Bento, dois quadros de tomateiros utilizados em um ensaio de controle da septoriose. Seguindo as indicações de autores nacionais e estrangeiros, experimentei, no campo e no laboratório,
27 fjórmulas de inseticidas diferentes. Delas constaram, especialmente, os extratos de fumo, de timbó c de píretro; emulsões de querosene, de óleo misdvel, de óleo leve; bissulfureto de carbono, calda
sulfocálcica com e sem sulfato de nicotina, sabão comum e sabão de
coco, paradiclorobenzeno, sulfato de nicotina, "Loro", etc.
Enquanto eu recorria aos conhecimentos próprios e aos alheios e
ensaiava os tratamentos, a Corythaica, indiferente à maioria dos inseticidas preconizados, deu cabo dos meus tomateiros. A maioria das
fórmulas aplicadas é completamente ineficaz; algumas ainda prejudicam a planta. Outras têm forte poder inseticida, mas matam o
tomateiro.
Como conclusão da experiência forçada, eu só poderia recomendar contra a grande praga, sem levar em conta a questão de preços,
o extraio de timbó e o de píretro e o "Loro", preparado comercial
que não sei se está à venda atualmente.
Os extratos de timbó e de píretro mais baratos e que se mostraram eficientes contra a Corythaica, foram preparados como segue.
50 gramas do pó inseticida, isto é, timbó ou píretro, foram deixadas em maceração em 150 gramas de álcool comercial (ou mesmo
álcool-motor), em um frasco fechado durante 24 horas. O frasco
foi agitado várias vezes, no decorrer do dia. Após esse prazo, ajuntei ao frasco 300 gramas de água. E a maceração continuou per
mais 48 horas, agitando-se o frasco mais algumas vezes. Por fim
acrescentei 50 gramas de sabão comum, dissolvido em um pouco de
água e misturei todo o conteúdo do frasco em água suficiente para •
completar 10 litros. Este líquido foi aplicado às plantas por meio de
um pulverizador, nas condições usuais.
Naturalmente não pretendo dar como definitivas as conclusões
que poderia tirar dessa recente experimentação que a praga da Corythaica me impôs. Pelo contrário, o que ficou narrado reforça o que
afirmo, isto é, temos quase tudo por fazer, a começar pelos rudimentos.
Na seleção, preparo e aplicação de inseticidas, assim como de
fungicidas, há muita coisa elementar e básica dependendo de determinação e de ensaio. Tudo o que se refere ao sabão está neste caso.
Pois não há dois sabões iguais, nem todos se prestam para a compo-
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sição de remédios para as plantas. Contra a Corythaica, por exemplo, encontra-se, em tratado de abalizado entomologista americano, a
recomendação de sabão a 3%. Nesta percentagem, entretanto, há
sabões que parecem fazer bem à saúde dos insetos, ao passo que certo
sabão de coco, mesmo a 2%, mata a folhagem, com os seus parasites. A
òanalíssima emulsão de querosene depende do sabão. E, além do
mais, há ainda a acertar, entre as numerosas fórmulas receitadas, qual
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vação. As caldas nicotinadas são receitadas com frequência contra
muitas pragas. No entanto, deve ser bastante difícil a obtenção de
uma solução com teor suficiente de nicotina, panindo de fumo em
corda, resíduos da fabricação de cigarros ou mesmo de folhas de fumo.
No caso da Corythaica, os extratos dessa natureza, assim como o sulfato de nicotina, mostraram-se perfeitamente ineficazes.
Assim se conclui que a situação fitossanitária <lo tomateiro está
exigindo muito do lavrador e da técnica agronómica.

7.

Fig. 5
Competição de 40 variedades de tomateiro. Estação Fitossanitária de São
Bento. Inverno de 1943.

a mais económica e melhor para os diferentes casos. Outro remédio
de largo emprego na lavoura e cuja composição é a mais variável r
incerta possível é a vulgar calda sulfocálcica. Não se pode ter segti-ranca no seu emprego generalizado, mesmo se preparada segundo
fórmulas bem calculadas e de efeitos comprovados. É que o seu teor
em polissulfuretos depende do rigor do preparo e, especialmente, da
qualidade da cal. E esta varia muito em seu valor e estado de conser-

STEMPHYLIUM SOL/INI, NOVO PARASITA
DO TOMATEIRO

Tcdo o mundo que lida com o tomateiro conhece a Scptoria, quer
com este nome, quer com qualquer nome vulgar da doença que ela
causa, como sejam: septoriose, queima, pinta, peste da folha ou outro
qualquer. Pinta das folhas é um nome expressivo para esta doença.
Ela é a causa principal dos repetidos tratamentos preventivos do tomateiro a que o lavrador se vê forçado a realizar. A sua importância
é enorme, se não tanto no sul e nordeste, pelo menos no centro do
país. Nas melhores regiões tomateiras de Minas Gerais, São Paulo
e Estado do Rio, só -por meio de pesados tratamentos preventivos
consegue-se fazer o tomateiro produzir. Pesada é a taxa de redução
dos rendimentos e de aumento de despesas que se deve a esta doença.
Mas não bastavam ao tomateiro esta e outras velhas comensais das
suas reservas nutritivas. Outro parasito surgiu,'este com o nome de
Stcmphyliitm solani Weber, causando as manchas pardas das folhas.
Não há nada de extraordinário nisso. Problemas novos ou complicações de problemas antigos têm mesmo de aparecer à medida que
uma cultura se intensifica e aperfeiçoa. Os produtores precisnm
estar prevenidos contra novas doenças, ou diferentes modalidades de
antigos parasites de suas culturas. E a técnica agronómica deve
estar aparelhada para lutar eficazmente contra essas previstas
ocorrências.
Distribuirão c importância
No ano passado encontrei o Stcmphylium .em Queimados e em
São Bento, duas localidades do Município de Nova Iguassú, na Baixada do Estado do Rio.
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Nada se pode afirmar ainda sobre a sua completa distribuição,
por não se ter feito um reconhecimento a propósito. Posteriormente,
visitei parte das regiões de Viçosa, Belo Horizonte e Barbacena e
não o encontrei.

l
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Este fungo foi descrito na Flórida, Estados Unidos, em 1929.
Não sei da existência dele em outro estado ou país. Não sei também como se pode explicar o seu aparecimento em uma plantação de
tomate "Paulista", oriundo de sementes de produção local, em Queimados e, simultaneamente, em São Bento, em diferentes variedades de
tomate, quase todas reproduzidas de sementes colhidas no local.
Na Flórida, segundo Weber, o Stcmphylium é importante apenas
no tomateiro, embora cause regular desfôllia em pimentão, beringela e
uma nativa, a Physalif pnbcsccns. Umas quatro espécies de Solanuin nativas são também ali infectadas naturalmente. Weber verificou ainda que várias outras' solanáceas são passíveis de infecção artificial, contando-se, entre elas, a batatinha, o jiló, a erva moura, algumas formas de jurubeba, etc. Entre nós, por muito* que eu procurasse, este fungo só foi encontrado sobre o tomateiro.
Não se pode adiantar muita coisa sobre a importância deste novo
parasito do tomateiro. Ele dispõe de condições propícias entre nós,
muito principalmente no inverno, a nossa melhor época de produção
de tomate. A temperatura e umiclade do ar mantêm-se em grau a
ele favorável. Mas, pelas provas de patogenicidade que realizei, pareceu-me que não é muito virulento e que depende de um conjunto de
fatôres propícios para iniciar a infestação. Por outro lado, pode-se
acreditar no progressivo aumento da sua capacidade parasitária. Isto
se tem dado com outros fungos, como veremos em relação ao mildiu.
De qualquer maneira, temos nele uma nova causa de dano, um fator
de agravamento dos males da folhagem, um auxiliar da septoriose
nos ataques ao tomateiro, como os ilustrados pela fig. 6.
Numa competição de 40 variedades de tomateiro, em duas repetições, realizada na Estação Fitossanitária de São Bento, no inverno
de 1943, foram mais atacadas, pelo Stemphylium, as seguintes variedades: Paulista ou Japonês, Orange, Kaki ( ? ) , Comum de gomo,
Nernoteia, Grande Português, Early Baltimore, Beauty 24, Beauty 27,
Beauty 55, San Marzano, Perdrigeon e J-4. E as variedades seguintes

.
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Tomateiro " Paulista" sem tratamento, fortemente prejudicado pelo ataque conjunto de Septoria lycopcrsici, Stemt'liy!iitiii solani e Astochyta lycopcrsici. Compare com os tratados, iig. 7. Kstação Fitossnnitária <le São Bento.
Inverno de 1943.

não foram atacadas ou só o foram muito levemente: Germain's First
Enrly, Pritchard, Mikado ( ? ) , Dwarf Champion e Burpee's Globe.
As lesões de Stemphylium foram balizadas por Weber como
"manchas pardas das folhas" ("gray leafspots"). Quando recentes
elas são perfeitamente confundívcis com as de Scptona. Daí, a possi-
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bilidade da nova doença ser tomada como septoriose. O que as distingue a olho nu é que o Stemphylium ataca a planta pela folhagem
de cima e a Septoria o faz pela folhagem de baixo. Elas podem partilhar de uma mesma planta, respeitando, pelo menos no principio, os
seus limites.

(4 a 8, até 12 mm na maior dimensão), a maioria das quais resulta
da coalescência de manchinhas. Por isso elas são como que zonadas,
ou formadas por sucessivos crescimentos.
Tanto as pintas dos folíolos novos, como as manchas maiores,
vão secando e ficando mais claras, até que os tecidos necrosados, a
partir do centro, se esfacelam, dando origem aos furos com que o
limbo fica crivado. Não é-raro, por isso, a queima ou secamente de
grandes áreas dos folíolos, especialmente nos' bordos. O vento e
outras causas agravam os furos e lesões, apressando o secamente c
colapso das folhas. . À medida que perde folhas dessa maneira, o tomateiro reage pela formação de rama nas pontas, a qual não pode
ser forte, nem bem desenvolvida e é, por sua vez, infectada pelo
fungo.

Pi"-. 7
A calda bordelosa a 0,75 % controlou satisfatoriamente
as manchas das folhas, tão daninhas ao tomateiro da >
fig. 5. Estação Fitossanitária de São Bento.
Inverno de 1943.

As lesões características do StcmphyUwm são as numerosas pintas ou manchinhas das folhas novas. Têm contornos irregulares, ou
arredondados, medindo l a 3 mm de diâmetro. (Vide fig. 8). Mais
tarde e em folhas mais maduras, já se formam manchas bem maiores

Fiç. 8
Manchinhas pardas, sintoma típico do novo parasito do tomateiro, o fungo
Stemphylium solani. Estação Fitoss?,nitária de São Bento. 1943.

Em pecíolos e ramos se encontram manchas escuras, alongadas e
ligeiramente escavadas, onde é frequente a vegetação do Stcmphylutin.
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Deve ser ele, portanto, o causador dessas lesões. Já o mesmo talvez
não se possa dizer em relação à sua responsabilidade na formação
de lesões em frutos. Nestas ele pode ser encontrado também, mas
sempre associado com outros fungos. Segundo Weber, na Flórida,
o Stemphylium só parasita os ramos que encontra em condições muito
favoráveis. E nos frutos não teria sido notado.
Resta dizer que o novo fungo ataca o tomateiro desde os viveiros
ou sementeiras, onde pode assumir grande nocividade, contribuindo,
assim, para diminuir a quantidade de mudinbas em boas condições para
a transplantação.
No centro das lesões, especialmente na página inferior da folha,
erguem-se os conidióforos do fungo, em tufos de três ou mais ou
isolados. Com pequeno aumento, verifica-se logo tratar-se de uma
dematiácea.. (Fig. 9). Haveria dúvidas em classificá-lo como S t em-

phylium, pois os seus conidióforos são perfeitamente eretos, até mesmo
em grande parte da vegetação desenvolvida em cultura artificial, ou
em câmara úmida. (Fig. 10). Esses conidióforos costumam ramificar, havendo assim ramos verticais e ramos horizontais. Eles continuam a crescer, mesmo depois de formado um conídio na ponta,
forçando-o para a posição de pleurógeno, para dar lugar a outro

Fig. 10

J

Stemphylium solani em cultura artificial. Estação Fitossanitária de São
Bento. 1943. (Microfoto Verlande D. Silveira).

acrógeno. Como acontece com outras dematiáceas, esta espécie já
começa a sofrer a contradança da classificação, tão do gosto dos micólogos sistematistas. Sawada, citado por Wiltshire, considera-o melhor
classificado como Thyrospora solani (Weber) Sawada.
Fig. 9
Stemphylium solani Weber, novo companheiro da Scptoria lycopcrsici tia
formação de manchas em folhas de tomateiro. Conidióforos e conídios do
fungo. Estação Fitossanitária de São Bento. Inverno de 1943.
(Foto Verlande D. Silveira).

Controle
Num ensaio com as variedades Orange, Paulista e Grande Português, realizado na Estação Fitossanitária de Sãq Bento, verifiquei
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que a calda bordelesa comum exerce, sobre o Síemphyltum, um controle aproximadamente igual ao que exerce sobre a Scptoria.
(Figs. 6 e 7).
Ensaio de tratamento contra "Septoria lycopersici" e " Stemphylium
solani"
FRUTOS COLHIDOS. EM QUILOS

TRATAMENTOS

PERFEITOS

BICHADOS

PODRIDÃO
APICAL

C. bordelesa

45,900

2,140

a I %

13,090

23,460

C. bordelesa

50,210

1,220

0.570

a 0,75 %....'

15,135

19,080

0,100

25,400

1,740

li, 150

10,650

C. bordrlcsa

51,550

1,540

a 0 50 %

12,520

20,500

C. bordelesa

43,600

2,210

9,815

- 21,180

a 0,25 %

0,255

VIROSES

1,070

0,720

0,500 •

—
0,310

0,260

TOTAL

49,365

Bloco I

36,550

Bloco II

52,720

Bloco I

34,315

Bloco II

27,640

Bloco I

22,800

Bloco II

0,640

54,040

Bioco I

0,520

33,540

Bloco II

0,120

46,190

Bloco I

30,465

Bloco II

Pó bordelès

29,800

1,880

0,230

0,690

32,600

Bloco I

a 0,8 % .

7,600

14,870

0,170

0,040

21,470

Bloco II

Nota. — A todas as doses de fungicida aplicadas foram adicionados 0,39»
de arseniato de chumbo, com o intuito de combater a lagarta do fruto, Leucinodes elegantalis. Pelos dados aqui reunidos, verifica-se que o combate não foi
satisfatório.

2.

DOENÇAS DE VÍRUS OU VIROSES

Ao escrever sobre as doenças do tomateiro, tem-se a tendência
de passar por alto sobre o assunto deste capítulo. Não por faltar
importância às doenças de virus, mas por causa das dificuldades que
nele se deparam. As moléstias aqui versadas, bastante conhecidas já
como viroses, -compõem um capítulo tenebroso. Tenebroso pelos efeitos dos seuâ componentes; tenebroso pelo que há nele de complexo,

obscuro, difícil. Só os fisiologistas abalisados e que trabalhem especializadamente com este vasto grupo de moléstias podem ir fazendo
luz sobre as suas intrincadas questões, de modo a tirarmos proveitos
práticos na defesa do tomateiro. Não é este o meu caso. Mas alguma coisa da minha experiência pode ser de utilidade para os interessados.
Este grupo de males se faz representar condignamente em todas
as nossas regiões tomateiras1. Os seus efeitos são muitas vezes levados à conta de outras doenças. Muitos exemplos de lesões e deformações, mau desenvolvimento e escassa produtividade são atribuídos a doenças de outros grupos e natureza,'ou a condições desfavoráveis para a planta, ou até a fatôres genéticos. Por isso a sua importância nem sempre é devidamente avaliada pelo agricultor.
Dos males das plantas, as viroses~são as mais novas no conhecimento do homem. Eis aí um dos motivos' das nossas deficiências e
atrazo em relação a elas, a despeito do muito que se tem investigado
e divulgado a seu respeito.
Muitas viroses mostram predileção pelo tomateiro. E o número
delas vai crescendo, ao mesmo tempo que aumenta o seu âmbito de
ação. De quando em quando, noticia-se a constatação de uma nova
forma de doença de virus ou de uma diferente manifestação de virose
já conhecida. Os virus são, como se verá a seguir, causas das mais
contrárias aos interesses do produtor de tomate. Devido à facilidade
com que eles são disseminados por insetos e pelo próprio homem, ao
praticar os tratos culturais e pelo fato de não estarem sujeitos a um
controle fácil e económico, eles constituem um grave problema e
ameaça para o agricultor, razão para este deles não se descurar e reclamar, da técnica agronómica, todos os esforços em prol da defesa
do seu trabalho.
São muitas as doenças de virus cujos característicos, agentes e
efeitos sobre o tomateiro já se conhecem. Mas a distinção entre elas
não é nada fácil, nem simples. Só pelos sintomas isso não é seguro,
pois eles se confundem "em diferentes doenças. Há, por exemplo,
vários virus distintos que dão origem ao mosaico. Fato idêntico se
verifica com os que causam distintas lesões, deformações, atrofias,
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etc. Há também o fato de um virus, na sua evolução numa mesma
planta, ir desenvolvendo sintomas comuns a outras entidades. E um
mesmo tomateiro pode ser atacado, ao mesmo tempo ou simultaneamente, por mais de um virus. Além disso, os sintomas de uma determinada doença apresentam variações bem pronunciadas, de acordo
com a idade e estado em que a planta foi infectada e de acordo com
as condições ecológicas em que ela vegeta. Bastam estas citações para
justificar o qualificativo de tenebroso, dado a este capítulo.
"A identificação das doenças de virus efetua-se provocando experimentalmente, em plantas sadias, a doença encontrada espontaneamente na natureza. Essa infecção experimental pode ser provocada
por enxertia, por insetos ou por suco. Sem esse tipo de verificação
nunca se pode dizer se uma doença é causada par virus e qual o virus
•— talvez já descrito por outros autores — responsável pela doença".
Ê por isso que em nenhum caso descrito a seguir podemos dizer com
certeza qual é o virus que causa a doença.
Os diversos títulos que usamos para agrupar as nossas observações, como: mosaico, crespeira, enrolamento, tôpo-roxo, referem-se
apenas aos sintomas frequentemente observados por nós em plantas
doentes. Não podemos dizer — sem efetuar outras experiências —
se a estes quadros sintomatológicos correspondem diversos virus ou
se um virus pode provocar mais de um dos sintomas.
Darei, a seguir, algumas informações sobre o que tenho visto e
conhecido dos males devidos aos virus no Brasil.

MOSAICO
O nome mosaico serve para a discriminação de um sintoma frequente de várias doenças de virus e também para a denominação de
uma determinada doença do tomateiro, causada pelo Nicotiana virus l
(segundo K. Smith). Levando em consideração a distribuição generalizada desta doença, referida por autores de todos ou quase todos
os países onde se cultiva o tomateiro, queremos admitir que também
nas nossas condições o sintoma mosaico seja frequentemente causado
pelo virus do mosaico.
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O mosaico caracteriza-se pelo matizado formado nas folhas, por
áreas amareladas ou pálidas, irregulares. Há modalidades de mosaico que provocam na planta alterações mais profundas e nocivas.
(Vide fig. 11). Há casos em que as manchas amarelas são grandes
e distintas, sem que eu possa dizer se se trata do mosaico aucuba ou
de uma das muitas formas amarelas do mosaico comum. Em plantas
atacadas pelo mosaico pode-se também, às vezes, observar alteração
ou distorsão dos folíolos e redução dos seus tecidos. Em alguns
casos nota-se também a formação de filosidades ou fios nos bordos e
pontas dos folíolos. A reunião de'uma porção de pequeninos folíolos,
em folhas mais rígidas e meio contorcidas, constitui um dos aspectos
da virose conhecida como "folha de samambaia".
O virus do mosaico comum é muito resistente e de enorme capacidade de se propagar, não ficando na dependência de insetos vetores,
como acontece com certos "outros virus. Ele se mantém infeccioso
em restos secos de plantas doentes. As mãos dos trabalhadores se
contaminam facilmente pelo contato com plantas doentes e levam o
contágio às plantas sãs. Em certos casos, o matizado das folhas pode
desaparecer, ou ficar mascarado, deixando a planta como que perfeitamente sadia. Comumente, porém, as plantas com mosaico têm desenvolvimento inferior às sãs, sendo afetada, embora não intensamente,
a sua produtividade. Os tomateiros com "folha de samambaia" costumam ficar inutilizados, nada produzindo.
CRESPEIRAS E DEFORMAÇÕES

As crespeiras, na sua maioria, não passam de formas agravadas
'de mosaico. Creio que as mais frequentes delas são devidas ao virus
do mosaico comum. Outros casos fazem pensar na manifestação de
outra entidade simples, ou mesmo num complexo de virus. Isso não
passa de suposição. Resta determinar a natureza dos virus nelas
envolvidos, pelos métodos clássicos da virologia. Certas plantas, dispersas pelo tomatal, revelam cedo o mosaico e as suas folhas ficam
pequenas e, logo em seguida, crespas. Tais indivíduos não se desenvolvem, ficam paralisados, pequeninos, estéreis. Noutra modalidade
de crespeira as mudas são grandes, talvez mesmo mais esguias do que
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o normal, tendo, pelo menos, a folhagem menos densa. (Fig. 11).
Isso porque a virose reduz de muito o tamanho dos folíolos, altera

terceira modalidade, bem diferente desta, a planta tem a cor verde bem
viva, os ramos são grossos e mais curtos, as folhas espessas e rijas,
mais juntas e muito crespas e engruvinhadas. Ainda aí não há frutificação.

Fig. 12
i
/
Folhas destacadas do tomateiro da fig 11 mostrando a deformação de
folíolos", redução do limbo-e torção dos pecíolos.

Muitos casos de crespeira, vistos nos sertões nordestinos, assumem feições tão intensas que 'os tomateiros ficam completamente deformados, parecendo planta muito diferente. (Vide fig. 13). Por lá
as crespeiras se mostram em maior frequência e abundância nas épocas
. de clima menos propício ao tomateiro.

Fig. 11
Tomateiro improdutivo por efeito do mosaico numa forma
de crespeira. Estação Experimental de Alagoinha,
Paraíba — 1939.

profundamente a sua conformação, alonga os seus pecíolos e os contorce. São plantas de um verde menos vivo e nada produzem. Numa

ENROLAMENTO

Pouco se tem a dizer sobre esta virose. O seu nome sugere perfeitamente o- seu característico distintivo. As folhas, especialmente
as inferiores, de contextura mais grossa, ficam duras e com os bordos
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enrolados para cima, formando uma espécie de cartucho. (Vide
fig. 14). As plantas com este mal não costumam atingir o desenvolvi-

Enrolamento do tomateiro. Folhas verdes, duras, enroladas para cima. Paraíba. 1938.

Fig. 13
Exemplo das profundas alterações submetidas ao tomateiro,
nos sertões nordestinos,, pelas viroses. Paraíba.
(Foto Manoel A. Oliveir?,).

mento das normais e são más produtores. Há que lembrar, em face
de um enrolamento, que esta anomalia pode não passar de um dos
sintomas de outra virose mais notada por outro aspecto qualquer.

O "tôpo-roxo" está neste caso. E há enrolamento, talvez o mais frequente, devido a impróprias condições de umidade do solo. (Vide
fig. 15).
TOPO-ROXO OU SPOTTED WILT

Neste caso as dificuldades começam com a escolha de um nome
expressivo para a doença. Ela é universalmente conhecida como
"spotted wilt", ou seja murcha manchada, nome que pode ser bem
aplicado na Austrália, onde o mal foi assim balizado. Mas entre nós
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.

a doença vulgarmente designada pelo nome muito expressivo de
"vira-cabeça". Segundo os srs. Santos Costa e Forster, do Instituto
Agronómico de Campinas, São Paulo, o vira-cabeça é idêntico ao
"spotted wilt" ou seja, ao tôpo-roxo. Seria preferível adotar-se o
mesmo nome para o mal do tomateiro. Mas a identidade será apenas
quanto à causa e não quanto aos sintomas e efeitos mais apreciáveis.
Por isso o produtor cie tomate não veria razão em dizer que os seus
tomateiros estariam sendo atacados pelo vira-cabeça. Tôpo-roxo dá
melhor ideia do mal em questão.
Distribuição e importância

Enrolamento em 100 % de tomateiros pequenos e maus
produtores. Solo baixo, meio úmido e turfoso. Estação
Fitossanitária de São Bento. 1942. (Foto
Nascimento S i l v a ) .

ele seria expressão de um só dos sintomas e .não o mais notável. Porque murchamento, propriamente, só ocorre em poucas folhas manchadas, as quais ficam murchas por um prazo muito curto. Autores
franceses designam esta virose como "maladie bronzée", em atenção
ao colorido das lesões que no estrangeiro dizem ser bronzeado, mas
que aqui sempre me pareceu muito mais, próximo de arroxeado, marron ou castanho escuro. Por isso e porque os efeitos mais evidentes
se observam na parte superior da planta, prefiro o nome "tôpo-roxo".
Nos fumais, em vários estados brasileiros, é muito comum e nociva

O primeiro conhecimento que eu tive do tôpo-roxo constou de
casos esparsos vistos no município do Rio Grande, Rio 'Grande do
Sul, em 1928. Pela sua pequena ocorrência nenhuma atenção merecia do lavrador. Depois, em Minas Gerais, São Paulo e Estado do
Rio, fui ten,do oportunidade de deparar o mal com maior frequência,
ainda assim, sem dar motivo a cuidados. Mas, de 1938 até 1940, no
Nordeste, muito especialmente na Estação Experimental de Alagomha,
na Paraíba, pude reconhecer a importância desta virose. Desde então
essa impressão tem sido confirmada, pelo que fui verificando no centro
do país, especialmente em São Paulo. E- nos últimos três anos muito
trabalho tenho tido com ela aqui em São Bento, na Baixada Fluminense. Só no último inverno consegui boa colheita nos meus ensaios.
Creio que se pode dizer que. esta polimorfa doença se encontra em
todas as nossas regiões agrícolas onde é cultivado o tomateiro e que,
em todas elas, sua nocividade é confirmada. Isto pode ser avaliado
até pela percentagem de frutos que, em certas épocas do ano, aparecem no mercado com notáveis manchas circulares ou anulares e que
são atribuídas ao tôpo-roxo (Fig. 23).
A Estação Fitossanitária de São Bento, na Baixada Fluminense,
deve oferecer condições muito favoráveis a esta doença. Só assim
lhe seria possível marii f estar-se tão frequentemente e com tamanha
nocividade. É muito elevada a percentagem de mudas perdidas por
sua causa, embora a morte delas não se verifique prontamente. Desde
o viveiro já são perdidas mudas, que não se prestam para a transplantação. Depois, vê-se o lavrador obrigado a replantar muitas falhas
ou substituir mudas que vieram a se inutilizar por completo, para, no
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fim, ainda manter uma plantação com falhas e com grande percentagem de tomateiros doentes. Em 1940, num ensaio com 16 variedades, num total de 1.152 mudas, 100% delas revelaram sintomas de
viroses, todos os quais podiam ser atribuídos ao tôpo-roxo. No ano
seguinte, em 184 tomateiros da variedade Stone, 48% revelaram o
tòpo-roxo enquanto que foram 4ó(% os doentes da variedades Paulista. O tomate "Orange", em 1942, num quadro de 322 mudas,
revelou, em 23 de maio, 24%, de ataque e 50% em 13 de -junho.
Esses dados mostram, ao mesmo tempo, a nocividade que a doença
costuma assumir e a sua rápida disseminação. (Vide fig. 16).
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"spotted-wilt". Por isso e como resultado de estudos efetuados por
outros autores, há a convicção geral da identidade das duas doenças e
que sua causa única é o Lycopersicum vírus 3. Isto me parece icerto,
pelo menos na maioria dos casos. Mas me parece certo, também, que,
em alguns casos, esse vírus sofre a interação de outro virus, ou que
certos' efeitos lançados à culpa do Lycopersicum virus 3 podem ser
devidos a outra entidade ou a um complexo qualquer. Quero me referir à possibilidade de se tomar por tôpo-roxo alguns casos de outras
viroses. Mas isso é assunto para investigação. Por ora, é tudo
tôpo-roxo.
O Lycopersicum vírus 3 é um dos virus menos resistentes "in
vitro". Mas a resistência dp virus no suco não coincide com a resistência na natureza. Assim pode ele chegar a ser muito daninho.
Há muita coisa a esclarecer em relação à sua transmissão, maneiras de se manter, condições que lhe são favoráveis, etc. Ensaiei por
3 vezes diferentes adubações, incluindo até elementos raros no solo,
mas não observei nenhum resultado, nada podendo concluir ainda.
Este virus é transmitido por trips. Em São Bento, sobre o tomateiro,
só encontrei uma Frankliniella'sp., segundo determinação do Dr. Cincinato Gonçalves. Existe abundantemente o Thríps tabaci, mas em
cebola e talvez outras plantas. A existência desses vetores não explica
os surtos do tôpo-roxo. Pois no ano passado houve grande infestação de trips no tomateiro relativamente muito pouco tôpo-roxo.
Nos anos anteriores deu-se justamente o contrário.

Fig. 16
Canteiro de tomate " Stone" inteiramente perdido por efeito de viroses,
com predominância dos sinomtas de tôpo-roxo. Estação Fitossanitária de
São Bento. 1942. (Foto Nascimento Silva)

Etiologia
A doença que tenho observado e que chamo tôpo-roxo apresenta
ita semelhança com a doença primeiro descrita na Austrália como

Outro fato digno de consideração é que o Lycopersicum virus 3
conta com um número enorme de hospedeiros. Muitas são as plantas, cultivadas ou não, que sofrem o seu ataque, embora algumas
fiquem contaminadas, mas sem revelar sintoma apreciável. Já na
Paraíba eu havia observado uma doença muito nociva à alface, cujos
característicos coincidem com os que ele causa. E aqui em São Bento
o mesmo se verifica na alface. (Vide fig. 17). Dos muitos hospedeiros
e vítimas deste virus, há aqui em São Bento as seguintes plantas:
chagas, cow-pea, feijões, ervilha, dália, zínia, alface, fumo, beringela,
batata, erva-moura, petúnia, pimentão, etc. Em vários estados, inclusive no Nordeste, ~o fumo sofre bastante com o "vira-cabeça",
doença importante e da mesma natureza do tôpo-coxo.
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como se dá em outras formas de enrolamento.
claro, não são limitados às mudas novas.

Esses sintomas, é

As necroses ou queima e secamente de tecidos constam também
da sintomatologia do nosso tòpo-roxo. Podemos vê-las, mesmo em
plantinhas, como as que pareceram paralisadas por um momento e com
as folhas mais densas na copa. A necrose começa aí por numerosas
e diminutas manchas mais parecidas com uns riscos desordenados,

Fig. 17
Muda de alface (à esquerda) com necrose de folhas e deformação da
" cabeça'\ vítima do Lycopersícwn vírus 3. Chícorea de folha larga (à
direita), com sintomas suspeitos. Estação Fitossanitária de São Bento.
1942. (Foto Nascimento Silva).

Descrição
A descrição de uma doença poliforma como esta não é simples,
mesmo sem levar em conta possíveis dúvidas quanto à etiologia.
O tomateiro novo, até mesmo na sementeira, já revela a doença.
A primeira demonstração se traduz num ligeiro aglomeramento de
folhas superiores, apenas o bastante para dar à parte mais alta da
copa uma impressão de maior densidade. Outras plantas revelam,
como primeiro sintoma, um curvamento do pecíolo de folhas mais de
baixo. (Vide fig. 18 e estampas I e II).'-Essas folhas curvadas para
baixo vão logo mostrando o espessamento das nervuras, o que se torna
fácil de perceber por dois outros sintomas característicos: o limbo ou
lâmina da folha se enrola para cima e aS nervuras engrossadas, expostas pela página inferior, adquirem uma coloração arroxeada. (Vide
estampa IH). Essas folhas têm os folíolos mais espessos e duros, tal

Fig. 18
Mudinhas em ponto de transplantação, com os primeiros indícios de tôpo-roxo.
Folhas juntas na copa e folhas mais de baixo com o pecíolo arqueado e os
folíolos começando 'a enrolar. Estação Fitossanitária de São Ben*o. 1942.
(Foto Nascimento Silva).

ou mesmo áreas pontuadas. Com um pouco de atenção pode-se descobrir nesses riscos e manchinhas uma tendência a formar diminutos
círculos ou desenhos de bordos concêntricos. (Vide fig. 18). Essas
lesões são de um rnarron escuro e se reúnem em áreas grandes, irre-

ESTAMPA I

32
guiares, especialmente na parte basal dos folíolos. Só nesse caso
tenho notado qualquer murchamento, o qual, mesmo aí, é ligeiro, pois
as áreas pintadas ou maculadas se necrosam de um dia para outro e
logo secam. Dá-se muito o caso do restante do íolíolo, que não sofreu
a necrose, manter-se vivo após o esfacelamento dos tecidos da sua

Fig. 19
Detalhe de folíolo com manchinhas escuras,
em círculos ou figuras irregulares, em área
que logo vem a se necrosar. Estação Çxperimental de Alagoinha, Paraíba. 1939.

base. Numa folha, os folíolos de baixo são os mais sujeitos à necrose e sacamento, podendo escapar os da ponta. Esse aspecto do
folíolo manchado e logo a seguir meio murcho é que certamente inspirou aos australianos o nome de "spotted-wilt" dado à doença do
Lycopersicutn vírus 3. Outra forma de necrose grave aparece nas
hastes e pecíolos de folhas, especialmente na ponta da rama. Mortos
os pecíolos, secam-se as folhas, morrendo as pontas das hastes como
ilustram as figs. 20 e 21. Essa necrose se forma em faixas ou áreas
alongadas, ou em estrias. Elas são amareladas a princípio e terminam
marron-escuras. As estrias são escavadas. Este aspecto, muito íreLesões típicas de Stempttylittm solam Weber em f o l h a de
tomateiro
(Quadro de Maria Alvarenga Deslandcs)'

ESTAMPA II

Aspectos característicos do " spotted wilt " em folha
de tomateiro
(Quadro Uc Muria Al varrritía, DeslamloK)

ESTAMPA III

Arquivamento do pccíolo, enrolamento de folíolos c colora^•.'xi do ncrvuras cspcssftd&s. Klcitos típicos do topo-rttxo.
(Quadro ili> Maria AlvarrriKa Dexlanilc.s)
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qiicnU 1 e típico, sugere, com' bastante propriedade, o nome de tôpo-roxo
para a virose em consideração. Planta assim afetada é planta perdida. Custa a morrer de todo, embora com as pontas secas e nuas;
reage, brotando novos ramos pela parte inferior do caule. Mas estes
também não atingem um crescimento satisfatório antes de revelar uma
necrose <>u um enrolamento de folhas. Nos frutos de tomateiros ata-

Fig. 20
Necrose em* ramos e pecíolos, resultando na morte de folhas e secamento das
pontas, um aspecto muito típico do topo-roxo. 1942. Estação Fitossanitária de
São Bento. (Foto Nascimento Silva)

cados pelo tôpo-roxo, não tenho encontrado quase nenhuma lesão em
forma de anel. Vê-se no mercado muito tomate pronunciadamente
marcado por essas lesões, de um.vermelho mais claro do que o vermelho normal do fruto maduro. Muitas manchas são em forma de
anéis concêntricos e há os anéis escavados e escuros. Os casos ré-
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presentados na fig. 23 são dos raros que tenho observado nos meus
tomateiros, onde o tôpo-roxo tem predominado. Aqui as lesões, que
os frutos costumam mostrar e que foram abundantes no inverno

Fig. 22
Tomates verdes, variedade " Orahge", com manchas de cor chocolate, depois
escuras, ligeiramente escavadas e fendilhadas ou não. 1942. Estação Fitossanitária de São Bento. (Foto Nascimento Silva).

Numerosos tomateiros doentes ficam pequenos, reduzidos à terça
parte, ou até menos, do tamanho das plantas sadias. O nanismo é
mesmo uma feição dominante no geral das viroses. (Fig. 24).
Fig. 21
Estrias e faixas necróticas em pontas de ramos e pecíolos.
Estação Fitossanitária de São Bento. 1942. (Foto
Nascimento Silva).

Por último aparece um mosaico. Grande percentagem das mudas,
que ficaram pequenas por efeito da doença, tarmina tomada pelo
mosaico, com folhas pequenas e crespas. (Fig. 25).

de 1942, são marron ou chocolate, irregulares, como as da fig. 22.
Parecem formadas do mesmo modo que as necroses das pontas da
rama. E essas lesões, segundo as descrições de K. Smith, aproximam-se muito das que caracterizam o "streak".

Como foi visto por esta ligeira exposição, os aspectos e efeitos
do tôpo-roxo sobre o tomateiro são muito variáveis. E há ainda a
observar a notável evolução dos diferentes sintomas. Estes vão surgindo sucessivamente com rapidez em muitas plantas. Alguns deles
desaparecem e outros a seguir se revelam. O mosaico, por exemplo,
ocorre com grande frequência no fim do ciclo observado. Regis-
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tranclo-se esses diferentes sintomas durante os meses de agosto e setembro de 1940, em São Bento, num ensaio'de 16 variedades, em duas

guintes: Hukulus, Everbearing Scarlet Globe, Bonny Best, Richmeat,
The Orange, Livingstone Globe, Earliana, The Fruit, Rutgers, Winsall, Stumpton King, Market King, New "Stone, Germáin's First Early,
Marglobe, Pritchard Stone, Kaki, Garrafinha, Dwarf Champion, True

Fig. 23
Manchas anulares cm tomates maduros. Estação Fitossanitária de São Bento.
"1943. (Foto Nascimento -Silva).

repetições, num total de 1.152 tomateiros, 100% deles revelaram-se
vítimas de viroses, com a absoluta predominância de efeitos característicos do Lycopersicum mrus 3.
Controle das doenças de vírus
No controle das viroses o recurso sempre desejado é o do emprego de variedades resistentes. Mas isso até agora não foi obtido
com vantagem. Já se tem notícia de uma ou outra dessas variedades
criadas nos Estados Unidos, derivadas de híbridos de Lycopersicum
pimpinellifolium. Mas creio que elas ainda não estão sendo empregadas na grande cultura. Aqui em São Bento, tenho ensaiado a suscetibilidade de numerosas variedades. Contam-se entre elas, as se-

.

Fig. 24

Nanismo, enrolamento de folhas e deformação da folhagem na ponta de tomateiro vitimado pelo tôpo-roxo. Es
tacão Fitossanitária de São Bento. 1941. (Foto
Nascimento Silva).

Giant Ponderosa, Table Talk, Golder Queen, Burpee's Globe, Burpee's
Sunnybrook Earliana, Farthest North, Maçã, Pitanga, De gomo comum, Japonês, Nernotheia, Grande Português, Early Baltimore,
Beauty, Beauty ns. 5, 24, 27, 41, 52, 55, Extra Early Prolific, Illinois
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considerar isso e reduzir, tanto quanto possível, a existência desses
hospedeiros, invasores ou cultivados, nas proximidades dos seus
tomatais.

Pride, Ponderose, Ficarazzi, San Marzano, Prariana, Perdrigeon, J-4
e Paulista ou Japonês (Rei Umberto). De todas elas não posso destacar uma como sendo significativamente valiosa quanto à resistência
ao tôpo-Toxo. Nem posso fazer exceção das variedades mais cultivadas entre nós, por serem fortes e rústicas, como a Paulista e a
Garrai inha.

Os trips, como dito em outra parte, são os veiculadores desta
virose. Suas larvas, alimentando-se em plantas doentes, contaminam-se
e, mesmo depois de transformadas em insetos adultos, passando para
tomateiros sadios, parasitando-os, inoculam-nos com o virus. Por isso
se pretendeu controlar o tôpo-roxo combatendo os trips. Mas as dificuldades logo mostraram-se enormes, pois os trips também vivem
em muitas plantas diversas. Os tratamentos não têm a eficácia precisa e poucos trips bastam para realizar uma grande propagação do
mal. Procurando' tirar conclusões firmes sobre estes fatos de importância prática, realizei ensaios contra esta praga, no campo e no laboratório. Usei o sulfato de nicotina, que é o inseticida sempre recomendado contra os trips. Usei-o nas doses de 0,25% e 0,30%, em
água pura, ou com l % de sabão de breu, ou com 3% de calda sulf ocálcica de 30° B. Experimentei também 1% e 2% de maceração de
timbó em álcool a 42° (l :2), maceração de 6 dias. E também emulsão de sabão e querosene, assim como 2% de calda sulfocálcica com
1% de sulfato de ferro.
Confirmou-se a opinião de alguns autores sobre ser impraticável
o controle de viroses pelo combate aos trips. No campo não se consegue resultado apreciável, nem mesmo por meio de dois tratamentos
feitos em dias seguidos. Sobrevivem muitas larvas, talvez nascidas
depois das aplicações. De resto, es insetos podem escapar facilmente
às aspersões, tendo muito onde se abrigar, inclusive nas flores. E os
adultos passam de plantas não tratadas para as tratadas. Até no laboratório, onde as aplicações e as verificações podem ser realizadas
com rigor, ficou provado que, mesmo com a repetição dos tratamentos,
ainda escapam insetos em número suficiente para garantir a propagação da virose. Seu combate, portanto, deixa de ser económico.
Em vista da falta de outros recursos mais diretamente aplicáveis
no combate ao tôpo-roxo, tem o lavrador de recorrer às práticas de
profilaxia, como as de rotação e eliminação de focos, de hospedeiros
e de plantas que forem revelando a doença. Outro cuidado indispensável consiste em só transplantar mudas perfeitamente sadias. Na
dúvida, nenhuma mudinha de sementeira muito infestada deve ser

Fig. 25
Tomateiro com mosaico e crespeira no ramo mais alto
e enrolamento e coloração de nervuras grossas em folhas
de ramo mais baixo. Alagoinha, Paraíba. 1939.

O fato de o Lycopersicum vírus 3 ocorrer em muitas plantas diferentes, dificulta enormemente o seu controle. O lavrador tem de
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aproveitada. Bom também será 'cuidar cia adubarão, de modo a
ter os tomateiros em um estado de nutrição bem equilibrada. As
mudas doentes devem ser logo queimadas. O trabalhador que arran-*
car ou tocar nas doentes não deve pegar nas 'sãs antes^ de , lavar as
mãos com sabão. Estes cuidados. são os indicados contra as; viroses
em geral .
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3.

O CRESTAMJS.NTO OU MíLDfU J A DANIFICA
O TOMATEIRO

Confirma-se aqui o que foi dito páginas atrás: na sua evolução,
a cultura do tomateiro irá se.vendo a braços com novos parasites.
O crestamento ou mikliu é uma velha e ruinosa moléstia da batata
em todos os grandes centros produtores desse tubérculo. No Brasil
mesmo ele é conhecido há muitos anos. O saudoso Dr. Arsene Puttmans o assinalou. em Piracicaba, São Paulo, em'1885, sobre batata.

-42Mas no tomateiro ele não era observado entre nós, enquanto que já
era comum na América do Norte e Europa. O Dr. Puttmans, em
artigo para a "Vida dps Campos", do Rio de Janeiro, comentava o
fato de, até naquele ano de 1922, o tomateiro ir passando como imune
ao crestamento. Hoje, cerca de 20 anos depois, esta doença, dispondo
de temperatura e umidade propícias, danifica bastante o tomateiro.
O crestamento ou mildiu é causado pelo fungo Phytophthora infestans. Da batata ele passou para o tomate. Como provam as investigações de Mills, quando o fungo infesta pela primeira vez o tomateiro, ele tem muito mau desenvolvimento. Mas, à medida que
vai se reproduzindo neste novo hospedeiro, o fungo ganha virulência e
capacidade de o infectar. Assim fica explicada a passagem natural da
nova doença para esta cultura. No Brasil, a criação desta forma de
crestamento deve ter sido influenciada pelo incremento da cultura da
batata e pelas repetidas importações de tubérculos de várias procedências. Deste modo terão aumentado muito as oportunidades do
aparecimento de linhagens ou raças do fungo, mais adaptáveis ao
tomateiro.
Acredito que hoje o crestamento tenha larga distribuição no Brasil.
Nos Estados centrais, ele é frequente e perigoso. No Nordeste, não
o vi; sei, porém, que aparece nas épocas mais frias e chuvosas do ano,
pois a Phytophthora depende, para os seus surtos repentinos, de dias
frios, nevoentos, úmidos.
Pelo que tenho visto ultimamente ,a nova moléstia tem nocividade
digna de todos os cuidados por parte do agricultor. Até na»Baixada
Fluminense, zona de clima quente, o crestamento causou bem sensível
dano a tomatais não- protegidos pela calda bordelesa, durante os dois
últimos invernos. A fig. 26, tirada em Ubá, Minas Gerais, representa
um tomateiro dos menos molestados em uma belíssima plantação de
10.000 pés, onde houve um prejuízo mínimo de 20.000 quilos de
grandes frutos, além da morte de muitas plantas de alta produção..
Um fato característico desta doença é a maneira repentina com
que assola uma plantação. Isso, como dito acima, dependendo de
dias frios, sombrios, úmidos e que não são raros, no inverno, nas
nosas principais regiões produtoras.
O sintoma principal do crestamento, como o nome indica, é a
queima da folhagem, em grandes áreas irregulares. Logo de inicio,
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Fig. 26
Tomatal com 10.000 plantas como esta foi severamente
castigado pelo crestamento, por falta de tratamento na
ocasião oportuna. Ubá, Minas, setembro. 1943.

essas áreas ficam flácidas, úniidas como se tivessem sido sapecadas
por água quente. Por isso mesmo dá-se também à doença o nome de
sapeco. Dentro em pouco, prevalecendo o clima favorável, essas
lesões se povoam, na página inferior, de uma eflorescência branca,
formada pela frutificação do fungo.
Mas a queima dos tecidos não se limita.à folhagem. Ela ocorre
também nos frutos, na rama e até na parte inferior do caule. Estas
últimas lesões produzem, quase sempre, a morte da planta. Os frutos
ficam queimados em grandes áreas irregulares, escuras, ligeiramente
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escavadas, como representa a fig. 27. Parece certo que o crestamento
ataca mais o tomateiro já em frutificação; mas'também infesta os

Penso na possibilidade da existência de mais de uma.linhagem da
Pliytophthora infestans do tomateiro entre nós. Assim se explicará
sua, predileção pela folhagem, em certas localidades; pelos frutos, em
outras, como em São Bento, enquanto que, em Ubá, queima indistintamente'todos os órgãos.

FÍR. 27
Tomates queimados pelo mildiu ou crestamento. São Bento, Baixada Fluminense. Agosto de 1942. (Fo'.o Nascimento Silva).

Fig. 28
Lesão do crestamento no caule de mudinha de tomate. Inverno de 1942. Estação Fitossanitária de São Bento. (Foto Nascimento Silva).

viveiros, danificando ou matando mudinhas, quer por queimar-lhes a
folhagem, quer por lhes causar lesões no caulícolo, como mostra a
fig. 28.
Os frutos queimado^ pela doença são frutos perdidos; embora
grande parte deles não apodreça com facilidade, não resistem ao transporte e, de qualquer modo, são desclassificados para o mercado. A
Phytophtora continua a se desenvolver em frutos colhidos. E o
tomate colhido em campos infestados* mesmo quando nenhum indício
revele do mal, pode vir a apodrecer quando encaixotado e em trânsito.
Esse prejuízo se dá em grau proporcional à intensidade de infestação
do tomatal. Os comerciantes de tomate sabem o que isso representa.

Em muitas das publicações que versam sobre o controle do mildiu
da batata, manda-se o lavrador tratar o batatal quando este é novo,
fazendo uma pulverização de calda bordelesa em cada medida determinada da altura a que as plantinhas vão atingindo. E faz-se omissão dos tratamentos indispensáveis, isto é, quando o clima se torna propício ao fungo e quando a planta está na fase da floração, aproximadamente, quando se torna mais sujeita à doença a que os americanos
e ingleses dão o nome significativo de crestamento tardio. Neste
erro os produtores de tomate não devem incidir, pois sabem que, embora o crestamento ataque o tomateiro desde as sementeiras, é na fase
da frutificação que ele fica exposto aos maiores danos, em todos os
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sentidos. E sabem também, o que é muito importante no caso, que a
doença costuma surgir de repente, bastando haver uns dias sombrios,
úmidos e frios.. Nessas ocasiões, portanto, antes do mal se manifestar,
o tomatal deve ser todo cuidadosamente tratado, pois o remédio é
apenas preventivo.
O remédio é a calda bordelesa a \%, aplicada da maneira habitual. Isto é, por meio de pulverizadores, sob grande pressão, com o
bico ou esguicho mantido a uma certa distância da planta, de maneira
a cobri-la de uma névoa fina que envolva toda a superfície dos seus
diferentes órgãos, umedecendo-a apenas, sem chegar a molhá-la tanto
como se costuma fazer erradamente. Se, em todas as ocasiões propícias, o fungo encontrar o tomateiro completamente protegido por
aspersões fungicidas bem aplicadas, não terá possibilidade de causar
os seus estragos usuais.
Nas sementeiras, a calda bordelesa nunca deve faltar, por motivo
do crestamento, da septoriose, das manchas pardas e de outras doenças.
E as mudinhas devem dispor de boa insolação e arejamento. As que
forem revelando indícios de moléstias irão sendo eliminadas. Na
transplantação faz-se uma seleção rigorosa, aproveitando-se apenas as
mudinhas melhores e perfeitamente livres de qualquer sintoma
suspeito.
Variedades como Marglobe, Master Marglobe e Rutgers têm se
mostrado mais resistentes ao mildiu do que as outras cultivadas no
Delaware, Estados Unidos.
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4.

MURCHAS

Entende-se por murcha a doença do tomateiro, assim como de
outras plantas, em que a vítima nenhuma lesão apresenta, externamente, a não ser um ligeiro amarelecimento e murchidão da folhagem
e consequente secamento das folhas. (Vide fig. 29). A isso se segue a
morte da planta. Em parte dos casos, o mufchamento aparece de repente, em mudas aparentemente sadias, de cor normal, como se todo o
mal fosse devido apenas à falta de água. Arrancando-se um tomateiro com murcha, vê-se que, na maioria das vezes, ele tem uma ou
mais raízes mortas, escuras. Mas não há lesões semelhantes a feridas,
nem vegetação de fungos parasitas na superfície de nenhum órgão
afetado, como se daria no caso de doenças de outros grupos.
São três os causadores de murchas do tomateiro no Brasil: os
fungos Fusarium bulbigenum lycopersici e V crticillium albo-atrum e
a bactéria Bacterium solanacearum.
FUSARIUM BULBIGENUM LYCOPERSICI

Creio que a primeira constatação deste parasito no Brasil foi
feita em Pesqueira, Pernambuco. O agrónomo da Fábrica Peixe,
naquela localidade, Moacir Brito, já trabalhava com os meios de profilaxia de u'a murcha do tomateiro, quando lá estive, pela primeira
vez, em agosto de 1938. Na Estação Experimental de Alagoinha, na
Paraíba, realizei as clássicas provas de patogenicidade do fungo isolado de material daquela procedência, concluindo ser a doença de
Pesqueira devida ao Fusarium lycopersici. O mesmo fungo foi encontrado em São Paulo, no ano seguinte, pelo sr. Spencer C. Arruda,
fitopatologista do Instituto Biológico daquele Estado. Hoje se sabe
da sua ocorrência em várias outras regiões do nordeste e do? Estados
de São Paulo e Minas Gerais (Zona da Mata). Acredito que a sua
distribuição seja ainda maior do que a conhecida.
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Trata-se de 'uma forma importante de doença. Os técnicos 1 dá
Fábrica Peixe, em Pesqueira, o consideram, como fator de influência

Fig. 20-'
Tomateiro 'Stone, num aspecto típico da murcha .fusariana. Folhagem ainda verde na base da muda. Alagoinha, Paraíba,, 1938.

na produção. Nas suas primeiras refregas', o fungo lhes causou embaraços sérios, por mais de uma vez. Na Paraíba, registrei uns
poucos surtos do mal,- em diías localidades, com perdas até de 25%
das plantações, especialmente quando estas eram das variedades
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Stone e Trophy. Nada disso pode surpreender a quem sabe do procedimento do Fiisaríttm l\<cof>ersici cm vários outros países.
Já se fez menção acima do sintoma característico desta doença: o
murchainento, como o seu nome comum está indicando. Alais comumente, a murchidão começa pela folhagem de baixo e ataca um lado
.da planta, ou alguns ramos primeiro, para depois ir passando para
os outros. A princípio, a folhagem fica amarelada, especialmente nos
bordos. Os folíolos murcham primeiro do que os pecíolos mas, por fim,,
estes também tombam. A murcha pode se manifestar em todas as idades da planta, porém é mais frequente por ocasião da floração e frutificação. Entretanto, íis plantas podem murchar por motivos diversos.
A murcha causada pelo Fn-sariuni é distinguida pelo escurecimento
dos vasos lenhosos. Cortando-se o caule de uma vítima do Fiisaríuni,
vê-se que o lenho está todo escuro ou com estrias ou faixas de coloração amarelada ou chocolate (Estampa IV).. Esse escurecimento se
manifesta também nos tecidos vasculares dos pedúnculos de frutos,
nos pecíolos de folhas e nas raízes.
Arrancando-se uma folha de folíolos já murchos, mas de pecíolo ainda túrgido, pode-se ver esse escurecimento de vasos no ponto
de inserção do pecíolo com o caule. Este é um meio fácil para verificar a natureza do murchamenío revelado pela planta.
O Fusarhtm lycopcrsici mantém-se no solo. As raízes do tomateiro, pondo-set em contato com ele, são invadidas. O fungo se
desenvolve pelos vasos lenhosos acima, estorvando, naturalmente, o
fluxo da seiva. E, muito pior do que isso, produz uma toxina que
causa os efeitos apontados, os quais culminam com a mo#e da planta.
Comi» aconlece com outros parasitas, o Fusarinm tem diferentes
raças, mais virulentas, umas e mais fracas, outras. Explica-se, assim,
a desigual nocividade da murcha em diferentes localidades. A doença,
tem a tendência de ir se agravando ou, pelo menos, de ir se alastrando
em cada um dos focos, dependendo muito das condições ambientes
lhe serem propícias. Os ambientes favoráveis ao tomateiro são, em
geral, os preferidos por este seu parasito.
VERTICILLIUM ALBO-ATRUM

A murcha causada por este fungo se confunde, em todos os seus
aspectos e efeitos, com a causada pelo Fusarium .lycopcrsici. Somente se consegue diferençá-las, isòlando-s* os fungos que as causam.
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O V erticiuium albo-atrum, mundialmente conhecido, tem no
Brasil uma distribuição muito mais larga do que o Fusarium lycopcrsici. Sei da sua existência, desde a Paraiba até o Rio Grande do Sul.
Mas ele não é parasito exclusivo do tomateiro. Pelo contrário, é
mais conhecido, entre nós, pelos seus ataques a outras culturas, como
o algodoeiro. No nordeste, só o isolei de algodoeiro e quiabeiro. Na
região de Viçosa, Minas, segundo o sr. Otávio Drummond, é frequente no algodoeiro e raro, ou não encontrado, no tomateiro. Certamente, trata-se, neste caso, de diferenças de linhagens do mesmo
fungo.
é
MURCHADEIRA

A murchadeira é causada pela bactéria Bacterium solanacearum,
afamada, pela sua nocividade, em todas as regiões brasileiras que
produzem batatas. Além desta cultura, assola muitas outras, inclusive o tomateiro. Nos estados do Centro, são frequentes as perdas
que inflige aos tomatais. No nordeste, especialmente na região da
Mata, eu a observei em tomate, beringela, batata, quiabo, etc.
O aspecto da murchadeira é muito semelhante ao da murcha do
Fusarium ou do Verticillium. A diferença é que ela faz a planta
murchar toda de uma vez, mais repentinamente e sem se denunciar, préviamente, pelo amarelecimento da folhagem. E o lenho do caule de
tomateiros vitimados pela murchadeira quase não terti alteração de cor.
O mais que pode revelar é uma leve coloração rosada, ou amarelada,
na base da baste. Num corte transversal no colo ou numa raiz grossa,
pode-se perceber, com atenção e boa vista, o porejamento de um muco
creme, resultado da atividade da bactéria.
A bactéria vive no solo e procede, na contaminação do tomate e
no seu parasitismo, da mesma maneira que o Fusarium lycopcrsici.
Prevenção das murchas
Não há remédios capazes de curar as plantas atacadas por estas
doenças. O único recurso é preveni-las. Para isso, pratiquem-se,
com rigor, as medidas de profilaxia geral, como sejam: só transplantar mudas comprovadamente sadias, para o que as sementeiras devem
ser muito bem conduzidas,, levando-se em conta a possibilidade de o

Fusarium e o Verticillium serem transmitidos pelas sementes colhidas
de pés doentes; não formar tomatais e muito menos sementeiras em
terrenos contaminados por culturas anteriores, ou pelos restos de plantações ou de terra contaminados; praticar a rotação por um prazo
largo, muito especialmente no caso de haver batatais assolados pela
murchadeira; destruir pelo fogo as plantas doentes e todos os restolhos e focos; ter cuidados com os vários hospedeiros do Verticillium
e do Bacterium, principalmente os refugos de batata com murchadeira;
evitar as terras de aluvião, arenosas e ricas de matéria orgânica, que
são as preferidas pelos germens das murchas e também porque nesses
mesmos terrenos ocorrem mais os vermes (Hctcrodera marioni) e
fungos como a Rhisoctonia solani, os quais parasitam as raízes do tomateiro e aumentam a suscetibilidade às murchas; fazer uma adubação racional e rotação, com as quais o sr. Moacir Brito tem diminuído
os surtos de murcha fusariana em certos terrenos de Pesqueira.
•Há, em diversos países, variedades de tomateiros que resistem
ou toleram uma ou outra forma de murcha. Nós ainda não sabemos
tirar o proveito possível desse ótimo recurso de controle de tão daninhas moléstias. Os agrónomos da Fábrica Peixe já têm linhagens
de Beauty e de Comum de Gomo, valiosas para as suas condições e
resistentes ao Fusarium lycopcrsici. Eu ensaiei mais de 40 variedades,
na Estação Experimental de Alagoinha e na Estação Fitossanitária
de São Bento. Mas não pude chegar a resultados definitivos. Sei
que devem ser evitados, por muito suscetíveis ao Fusarium, as seguintes : Golclen Oueen, Pierrete, Trophy, Stone, The Fruit, Pêra
Pequena, Henderson's Richmeat, Sutton's Prince of Walles, Mikado,
etc. O Marglobé e o Break O'Day não confirmaram aqui a resistência que têm nos Estados Unidos, onde também são recomendadas
as seguintes: Essar, Riverside, Rutgers, Pritchard, Norton, Luoisiana
Pink, Marvel, etc. A resistência ao Verticillium é conhecida em inenor número de variedades. Quase só se vê a Riverside indicada pelos
americanos. O mesmo se dá quanto à murchadeira, contra a qual
ultimamente eles citam a Marvana, Red Mahio 2 e Marglobé. Mas
esse capítulo da resistência às murchas requer ainda muito trabalho
experimental. As qualidades úteis em outros países podem falhar
aqui, em face de condições ambientes e interesses locais diferentes e,
principalmente, por possível existência de várias linhagens dos pato-
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genos. O mesmo se diga quanto às vantagens a tirar da adubarão,'
como já feito em Sumatra, onde adubos fosfatados e o enxofre •.•ontribuem para diminuir a infestação da murchadeira.
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5.

AUMENTA A NOCIVIDADE DO CLADOSPOR1UM
E DA ASCOCHYTA

Já disse em outra parte que a vida do tomateiro, com o correr
do tempo, vai sendo ameaçada por novos parasites ou por modificações do procedimento dos já existentes. Confirma-se outra vez
essa asserção, com o exemplo' dos fungos Ciados poriwn fulvuni e
Ascochyta lycopersici.
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M O F O PRETO 1>AS FOLHAS

Esta doença é causada pelo fungo Cladosporium fulvuni. Ela
se caracteriza por largas manchas nas folhas. Quando novas e vistas
pela página superior das folhas, são amareladas. Na face inferior
elas são cobertas por um bolor cinzento claro, o qual vai ficando mais
denso e notável e mais escuro, até toda a mancha parecer preta. (Vide
fig. 30). Os tecidos da folha, cobertos pelo mofo, secam. Várias
manchas podem se formar em um mesmo folíolo. Resulta desse parasitismo a morte de folhas. Pode-se encontrar alguma vegetação do
fungo na página superior da folha e até cm ramos e frutos, mas os
seus danos são desprezíveis nesses casos.
C) Cladosporium é um fungo muito abundante e nocivo na Europa e Estados Unidos, especialmente no tomateiro cultivado em estufas. Quem conhecia esses fatos não deixava de estranhar a inexistência dele ou n sua rara e diminuta ocorrência entre nós. isso se
verificava até há uns oito anos passados. Hoje, o mofo preto das
folhas já se encontra disseminado por todo o território nacional. É
verdade que em muitas partes ele passará despercebido. Ma? em
outras, como na região de Alagoinha, na Paraíba, c cm São Bento, na
Baixada Fluminense, ele costuma se fazer bem notado em certas ocasiões. No Pará, em vários estados nordestinos, em Minas Gerais e
no Estado do Rio, são várias as localidades onde eu o tenho observado, de 1937 para cá.
O Cladosporium já causa prejuízos, em certos anos. Em Alagoinha, Paraíba, ele danificou fortemente o tomateiro, em 1938-39.
especialmente a variedade Mikado. No último inverno, sua-infestação
foi bem notável, na Estação Fitossanitária de São Bento, contribuindo
em boa parte para a morte das folhas inferiores. Dentre 40 variedades ensaiadas na ocasião, as seguintes foram as mais infestadas:
Pritchard, Stone, True Giant Ponderose, Burpee's Globe, Burpee's
Sunnybrook Earliana, Maçã, Japonês, Nernoteia, Grande Português,
Early .Baltimore, Marglobe e Beauty S. O tomate Cereja também
sofre intensos ataques deste fungo, como verifiquei no Nordeste.
Na Europa e América do Norte, já dispõem os lavradores de
variedades resistentes ao mofo preto, úteis para diferentes situações
e fins, como a Globelle, Bay State, Norduk, Maincrop, etc. Re->ta
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saber ainda se alguma delas têm utilidade para os nossos interesses
e condições.

Os tratamentos preventivos com calda bordelesa que têm de ser
feitos normalmente para proteger o tomateiro contra outros fungos,
como a Scptoria, Stcmphylium, etc., servem, de um modo geral, para
evitar o Cladosporium, nas circunstâncias atuais. Mas fica o lavrador
obrigado a manter-se precavido contra o seu possível aumento de
nocividade.
ASCOCHYTA LYCOPERSICI

Este fungo já era conhecido há mais tempo no Brasil, sob a
designação de Phoma destructwa, que é um dos seus -sinónimos. E,
assim mesmo, do seu ataque ao tomateiro só sé fazia referência às
lesões nos frutos. Lesões em folhas, devidas à Ascochyta lycopersici,
eram atribuídas à Phyllosticta ou outro fungo. Sua classificação
como Phoma era fácil de se dar porque os seus conídios são em sua
maioria unicelulares e mesmo os septados só aparecem em picnídios
bem maduros, como naqueles que expelem os cirros de conídios.

Fig. 31
Fig. 30
Manchas cobertas pelo bolor preto, devidas ;\o
rium fulvum, na página inferior de folíolos de tomateiro. Estacão Experimental de Alagoinh?, Paraíba. 1938.

Folíolos de tomateiro com as manchas pardas e de rugas concêntricas, causadas pelo fungo Ascochyta lycopcrsici. Estação Fitossanitária de São
Bento. Inverno de Í943. (Foto Nascimento Silv;>,) .

ESTAMPA IV
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F,m folhas de tomateiro tenho encontrado a Ascochyta no Pará,
no Estado do Rio e em Minas Gerais. E sei ainda da sua existência
nos Estados de São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Mas
acredito numa distribuição mais larga deste parasito.
Como mostra a fig. 31, as lesões que a Ascochyta forma nas folhas
são geralmente bem pronunciadas, irregulares, ficando os tecidos par-

l'ig. 32
Corte de uma frutificação de Ascochyta lycofcrsicl. 1943. (Foto Verlande
D. Silveira).

dos e com rugas dispostas coiicénlricamente. Fonnam--e varias manchas em cada folha, especialmente nas inferiores,' levando-as a secar
ou contribuindo para apressar a morte de folhas já atacadas por

Escurecimento dos tecidos lenhosos do
caule de tomateiro, um dos característicos distintivos das murchas causadas
pelos fungos F usariam bulbigcttwn
lycopersici e Vtrtícillium albo-atrum.
(Quadro de Maria Alvarenga Deslandes)

ESTAMPA V

Folíolo de tomateiro _com as manchas típicas de
Ascochyta lycopcrsici
( Q u n d r u dr Maria Alvarenga Deslandes)
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outra doença. Nos frutos, as lesões são mais conhecidas, como já
foi dito. Elas são circulares, escavadas, escuras, terminando pela
invasão de bactérias e outros organismos que promovem o apodrecimento da área afetada e a perda do fruto. Tais lesões ocorrem especialmente em pontos onde a casca do tomate foi ferida por outra
causa, ou queimada pelo sol. Por isso se dispõem quase ,v?mpre na
face mais exposta e mais perto do pedúnculo. (Vide f'g. 33).

Fig. 33
Tomates " ] ) \ v a r í ("hanipinn" c "(ioklen Queen" e;mi k-sõcs t i n i r a s de
Ascoi!;\tu lyccficrsici. Ksiaçíio Kitossanitúna de São Bento. Setembro,
1943. (Foto Nascimento Silva)

Não posso adiantar muito sobre a nocividade deste fungo. Sei
que em vários paires seus danos são apreciáveis, muito especialmente
nos embarques de frutos para mercados distantes. No último inverno,
ele íc/. uma invasão notável cios tomateiros da Estação Fitossanitária
de São J Sento, principalmente nas folhas. De 40 variedades, todas revelaram as suas lesões, sendo as menos atingidas as seguintes: úíarglobe, Garrafinha e Farthest North. As mais atacadas contavatn-se
entre as" seguintes: Comum de gomo, Early Baltimore, 1'eauty 5,
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Beauty 24, Beauty 27, Beauty 52. Extra Early Prolific, Illinois Prirle,
New Stone. Ponderose, San Marzano e Prariana.
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6.
Fig. 34
u iTva-moura com manchas causadat pela .Iscnchytii sp. (lycopcrsici:') (a esquerda) e um disco clorótico devido a vírus (à direita). Estação Fitossanitária de São Bento. 1943. (Foto' Nascimento Silva).

Andei encontrando A\rocliyfa sp. (.lycopcrsici ?) em diferentes
outras plantas, como erva-moura, jiló paulista, gerbera, urna composta nativa, pimentão doce (fruto) e Physalis sp. Mas não consegui realizar as necessárias provas de patogenicidade destes fungos
sobre o tomateiro.
O lavrador tem, na Asfoçhyia, mais um fator para diminuir o
rendimento dos tomatais. Não mostra nada de grave, no estado atual.
Mas há possibilidade da situação ir se modificando para pior. Atualmente. não são necessários outros tratamentos preventivos além dos
que normalmente devem ser realizados, por motivo dos outros fungos
parasitários. Naturalmente,, que não se dispensam as práticas umais
de profilaxia geral.

PODRIDÃO APICAL E 'OUTRAS PODRIDÕES
DE TOMATES

Muitas das consultas que os laboratórios de fitopatologia respondem aos produtores de tomate referem-se à podridão apical ou
podridão estilar. Outras formas de podridões afetam os frutos no
tomatal. E há as que, tendo origem, ou não, no campo, fazem sentir
toda a sua nocividade nos carregamentos de frutos para os mercados.
São mais alguns modos do lavrador perder dinheiro, pois o intermediário, nas cidades, se põe sempre a salvo de todas as formas de prejuízos,
PODRIDÃO APICAL OU PODRIDÃO ESTILAR

Não é uma doença parasitária. "É um mal fisiológico do tomateiro, devido a distúrbios no fornecimento de água. Toda a vez que
a água que ele absorve do solo não for proporcional às necessidades
impostas pela sua vegetação e frutificação, ele sofre perda de flores
e a podridão apical. Em casos, portanto, de excesso ou de escassez
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de umidadc, ou de brusca oscilação deja no solo, pode-se manifestar
essa doença. Ela é ainda mais frequente quando tomateiros de rápido e viçoso crescimento se vêem expostos a essas irregulàridades;
Caracteriza-se a podridão ap : cal, como o seu nome significa, pelo
apoclrecimcnto que se inicia" no ponto do fruto onde esteve situado o
estilcte ou restos da flor. Começando corn um disco diminuto, a
área escura ou marrou logo se alarga, formando uma grande mancha
deprimida, de tecidos impregnados d t: água. Em pouco tempo eles são
invadidos por fungos diversos, que os cobrem de um bolor branco
ou de outra cor. (Vide íig. 35).

perda de toda a frutificação de uni quadro de tomateiros "Orange",
em São Bento, da qual esta podridão participou em grande percentagem. São comuns, aqui e em toda parte, as perdas de 20r/c dos
frutos.
As fendas de crescimento e rachaduras dos frutos são devidas
também ao mau fornecimento de água. Elas ocorrem nos f r u t o s em
crescimento e em períodos chuvosos que seguem, repentinamente, a
períodos de seca. Essas lesões têm conformação, profundidade e intensidade muito variáveis, o que depende, em parte, da própria variedade. (Vide fig. 36). Além de desvalorizar o fruto, as fendas os
expõem à invasão de organismos de apodrecimentos. Em ensaios rea-
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Fig. 35

Fig. 36

Podridão apical em toniite "Orange". Lesões já povoadas por iunp;os djversos, especialmente o l;usarium sp. Estação Fitossanitária de São Bento.
1942. (Foto Nascimento Silva).

Tomates de diversas variedades com fendas de cres"ime:ií'i. de vária con•formação. Estação Fitossnnitária de São Bento. 1943.
(Foto Nascimento Silva) .

Os prejuízos causados por este mal costumam ser frequentes e
verificados em todo o mundo de modo bastante elevado. Em uma
consulta que me dirigiu, uni agricultor mineiro dizia ter perdido 90%
cia iarta prcdnçfio de 3.000 tomateiros "Kaki". Foi citada aqui a

lixados no sertão da Paraíba, os agrónomos Guimarães Duque, Brito
(morra e Pacheco Leão verificaram o rachamento médio de 55% de
tomates de 24 variedades.
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Evitam-se a podridão apical e as fendas, regulando-se o fornecimento de água à planta. Os cuidados culturais e a escolha de terreno, de época de plantio e de adubos serão feitos com o objetivo de
obter mudas de desenvolvimento normal, sem excessos de vegetação
e de proporcionar às plantas, em todos os seus estágios, a água exata
que elas requerem. Nesses tratos culturais, entram, confoime o caso,
a irrigação, a drenagem, a escarificação, etc. Como os solos arenosos
são os mais expostos às bruscas oscilações de umidade. eles devem
ser evitados. Ou, como tenho feito, serão cobertos com palha ou
capim, por entre os tomateiros. Nos Estados Unidos, as variedades
Earliana, Bonny Best, Marglobe e Pritchard são tidas como menos
suscetíveis à podridão estilar. Não sei de seu valor, neste caso,
entre nós.

1
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ANTRACNOSE

Pelas citações que leio sobre essa doença e pela percentagem de
frutos que vejo por ela atacados no mercado carioca, avalio a largueza da sua distribuição e o valor económico, .que ela representa
para o comércio de tomates. A antracnose é mais importante como
doença de tomates em trânsito e no mercado, isto é, depois de colhidos. No campo, pelo que posso dizer, ela pouco se faz notar.
Os sintomas típicos do mal constam de áreas circulares, escavadas, escuras, em frutos verdoengos ou maduros. Elas se formam
em qualquer parte do tomate. Não costumam ser grandes mas são o
bastante para inutilizar o fruto. Uma pequena percentagem delas
basta para desvalorizar uma partida de caixas, pois outros organismos
completam o apodrecimento iniciado pela antracnose. As podridões
verificadas nos mercados, por este motivo, são em grau elevado, especialmente na época mais quente e úmida do ano.
O causador da antracnose e sempre indicado como sendo o fungo
Colletotrichum phomoides. Confesso que só tenho encontrado, nas
lesões típicas que tenho examinado, um Glocosporium sp. Pode ser
que, em lesões velhas e em circunstâncias particulares, formem-se, nos
acérvulos do Glocosporium, as cerdas que caracterizam o género Colletotrichum.
O lavrador, por motivo da antracnose, deve selecionar mais rigorosamente o fruto que encaixota e embarca, levando em conta a possibilidade da doença se manifestar, depois, em frutos que estão apa-

Tomate apodrecido pelo Scleroiiutn rolfsii, 'que forma a, trama branca e os
glóbulos ou escrelódios. Restos de folhas aderidos à área apodrecida.. Estação Fitossanitária de São Bento. 1943. (Foto Nascimento Silva).

rentemente perfeitos, por ocasião do embarque. Nas plantações, as
medidas racionais de cultivo e de prevenção contra as doenças em
geral contribuirão para evitar ou reduzir os perigos desía forma de
podridão.
OUTRAS PODRinÕKS DE TOMATES

Fruto delicado como é. o tomate está exposto a muitas causas
de apodrecimentos. Das várias doenças já referidas neste trabalho,
muitas afetam os frutos, direta ou indiretamente. As doenças das
folhas deixam-nos expostos ao sol. O tomate queimado pelo sol,
mesmo quando não fica inutilizado, é presa fácil de vários organismos
de apodrecimentos. Outras formas de decomposições, mais ou menos
úmidas, têm ponto de partida em qualquer ferimento, picada de inseto, 'etc. Fungos diversos, como Fusarlum spp., Cladosporium ,sp.,
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Rliizopns nigcicans, Alternaria sp., Stemphylium solani, etc. e bactérias, ácaros, larvas de insetos e nematpides são invasores sempre',
prontos a ciar cabo dos frutos machucados.
A fig. 37 apresenta um tomate, cuja face inferior, em contr.ío *
com o solo, veio a apodrecer, juntamente com restos de folhas, por J
efeito do Sclerotium rolfsii. "Este fungo mata tomateiros, atacando-os .
no colo.
t

!
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7.

O VERME HETERODERA E OUTROS MALES
DAS RAÍZES

Outros organismos microscópicos, além cios agentes das murchas,
vivem no solo c atacam as raízes do tomateiro.
HETERODERA M A R I O N I

fiste é o nome de um verme nematóide de fama universal, omnipresente no Brasil. Parasita tantas espéèies de plantas diferentes que
seria mais fácil enumerar as que lhe escapam. Tem toda oportunidade, portanto, de se manter no solo, aguardando as raízes das plantas
suscetíveis.
O tomateiro se enfraquece, vai amarelando, perdendo folhas,
até morrer. Suas raízes, grossas e finas, revelam inchaços, calombos
ou entumescimentos vários. (Vide fig. 38). Com facilidade elas apodrecem ou secam. Penetrando nos tecidos, os vermes os irritam,' do
que resultam os enturpescimentos. Assim sofre a planta duplamente:
pelas deformações e morte de seus tecidos e pelo que os vermes lhe
sugam.

Fig. 38
Tomateiro vítima do verme Hetcrodera marioni, que lhe
causa nas raízes os espessamentos e inchaços característicos.
seguidos pela podridão ou secamente. Rio Grande, Rio
Grande do Sul. 1928.

Ao invadir as raízes, eles são fininhos e alongados, tipicamente
vermiformes. Mas, depois de alojadas nos tecidos e fecundadas, as
fêmeas se tornam bojudas e de um tamanho que as deixa visíveis por
quem tenha boa vista e que, com um alfinete, escave a casca dos calombos. Elas são de cor de pérola e têm o formato de umas gordas
sementes de tangerina.
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O tomateiro figura entre as vítimas prediletas da Hetcrodera.
Tenho visto exemplos de grandes devastações por ela praticadas, sem
considerar o enfraquecimento, tão generalizado, de plantas que a
mesma não mata e cuja quebra de produção nem se sabe ser a ela
devido.
As terras para tomateiro devem ser o mais possível livres do
verme. Os terrenos mais contaminados devem ser cultivados por
vários anos com plantas não sujeitas a ele, como os cereais e a cana
de açúcar, ou outras pouco atacadas, como a batata doce, mandioca,
amendoim, etc. A rotação, sempre indicada, se torna mais importante
em face da Hcterodera. Quanto a isso precisa-se ter em mente que ela
parasita muitas culturas, como fumo, batata, feijões, quiabo, abóboras,
etc., inclusive ervas daninhas e invasoras. Reduz-se bem a infestação do solo, mantendo-o revolvido e sem nenhuma vegetação, por
longo tempo, em época seca. Esta prática pode ser precedida da
plantação de uma cultura muito suscetível, como certos feijões miúdos
(cow-pea), quiabo ou o próprio tomateiro, para ser arrancada com o
máximo de raízes e queimada antes cio primeiro revolvimento da
terra. Mas o êxito de tal armadilha depende de se fazer o arrancamento das plantas, quando bem atacadas, porém antes da desova dos
vermes. Os terrenos arenosos, de aluvião, bem dotados de matéria
orgânica, são os preferidos pela Heterodera.
MELA OU ESTIOLAMENTO

Este nome é aplicado com mais propriedade à morte' de mudinhas
nas sementeiras mal formadas, em terra contaminada. Elas ficam
pálidas e tombam sobre a terra em grande número, deixando falhas
bem notáveis. (Vide fig. 39). As mudinhas mortas têm as raízes
úmidas, meio escuras ou em apodrecimento. Grande número delas
mostra uma constrição da base do caulícolo, onde os tecidos ficam escuros e meio úmidos também. Vários organismos podem desenvolver-se nessas lesões, sendo parasitários ou não.
O estiolamento é devido' à ação de alguns fungos ou bactérias,
que se aproveitam das condições impróprias da sementeira. Dentre
eles sobressaem os fungos e, destes, a Rhizoctonia solani. Outros
fungos sempre relacionados com este mal são o Fusarium sp., o Pythium sp., Glocosporimn sp.. Mas certos fungos parasites de órgãos
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aéreos, como a Septoria lycopersici, o Stemphylhim solani e o Phytophthora infestans contribuem também para a perda de mudinhas nas
sementeiras. Especialmente o último forma lesões na haste e até
no colo.

Fig. 39
Mortandade de mudinhas era sementeira não protegida contra o estiolamento,
que, nesse caso, foi causado especialmente pelos fungos Phytophthora infeslans, Septoria lycopersici e Siemphylium solani. Estação Fitossanitária
de São Bento. Inverno de 1943. (Foto Nascimento Silva).

Para evitar-se este mal comum dos viveiros, os canteiros devem
ser feitos em terra não contaminada. Nos casos de dúvida, pode-se
melhorar bem a terra, depois de revolvida, fazendo-se bom fogo de
madeira sobre ela. As mudinhas devem ficar bem espaçadas, para
receber perfeito arejamento e luz. E a terra precisa ser mantida em
boa condição de arejamento e umidade. As repetidas pulverizações
com calda bordelesa a 1% ajudarão a conservar o bom estado das
mudinhas.
A ^desinfecção das sementes vem sendo recomendada para o tomate, especialmente para evitar a morte das mudinhas logo ao ger-
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minar. Semesan e outros produtos são usados; mas', por facilidade
de obtenção, o mais indicado entre nós deve ser o sublimado corrosivo. As sementes são mergulhadas e agitadas, por 5 minutos, em
uma solução de l grama desse violento veneno, em 3 litros de água.
Depois, são passadas em água pura e deixadas enxugando à sombra,
espalhadas, em fina camada sobre superfície limpa. Logo que estiverem secas o suficiente para serem espalhadas, devem ser semeadas.
O fungo Rhizoctonia solani continua a parasitar o tomateiro no
campo. Ele participa da larga distribuição da Heterodera e, como
este verme, parasita um sem número de espécies vegetais, cultivadas
ou não. Assim os terrenos se encontram contaminados em grande
medida. As raízes e colo do tomateiro são infectados; tornam-se
escuros, meio úmidos, vindo a casca a apodrecer ou secar. Não é raro
verem-se grande trechos em que os tomateiros não se desenvolvem,
ficam amarelados e vão definhando até morrer, por efeito da Rhizoctonia.
Em certos casos o fungo se desenvolve pela superfície das áreas
afectadas da casca, formando uma leve vegetação de bolor branco,
' ou uma porção de fios castanhos. Esta vegetação é vista bem em um
exame microscópico. Em outros casos o parasito só se desenvolve
no interior dos
tecidos.
x
O Sclerotium rolfsii é outro fungo, que causa morte de tomateiros no campo. Ele ataca as raízes e o colo, formando na base do
caule uma bem notável trama de micélio, branco, o qual, mais tarde,
se povoa de glóbulos castanhos, parecidos com sementes de'rabanete.
Esses corpúsculos são órgãos resistentes, suportando condições adversas por muito tempo. Em ocasião propícia eles dão origem a novo
surto do fungo. Grupos de tomateiros, esparsos pela plantação, costumam ser vitimados por esse fungo. O mesmo ele faz com numerosas outras espécies de plantas.
O controle destas doenças, especialmente .o da rizoctoniose, depende da rotação e da escolha de terrenos não contaminados ou pouco
contaminados para os tomatais. A queima dos pés mortos pelo Sclerotium, com o máximo possível do bolor de junto do colo, previne
maior difusão do mal.
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FINALIZANDO

,

Nas ligeiras considerações feitas nestas páginas sobre os fatos
mais importantes da sanidade do tomateiro no Brasil, ficou evidenciado
quão numerosos e sérios são os males com os quais o agricultor tem
de..lutar. Ficou visto também que, nas nossas circunstâncias atuais,
as doenças e pragas levam sempre vantagens sobre ,o homem. A
agronomia brasileira já tem com que contribuir para melhorar a produção de tomates. Mas ainda há o que fazer em questões de decisiva
importância para a defesa vegetal, inclusive em assuntos e detalhes
elementares, básicos. Sabe-se o volume enorme de trabalhos e investigação que a técnica estrangeira de todo o mundo, até em países mais
modestos que o nosso, tem dedicado à solução dos problemas fundamentais da lavoura tomateira. Das pesquisas aplicadas f genética do
tomateiro, à química da adubação e dos fungicidas, à'biologia dos
parasitas e a outros importantes setores da agronomia, têm saído conquistas valiosas para a produção. Muitas delas poderão ser aproveitadas . nas soluções de nossos problemas. Mas ainda estão na dependência de ensaios e verificações em nosso ambiente. Muitas outras
nãQ.são aplicadas, aos nossos casos e interesses.
•''•'Tudo-esta indicando a necessidade de intensificarmos os estudos
dos muitos problemas, cuja solução redundará em aperfeiçoamento de
uma cultura tão promissora como a do tomate. Deve-se levar em
conta, tombem, que, dessas soluções, muitas terSo utilidade para
outras grandes culturas afins como as da batata e do fumo, ambas
necessitadas, por sua vez, de muito mais atenção da técnica do que têm
merecido até agora.
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