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O tomateiro apresenta destaque na região da Serra Gaúcha. Para que se obtenha sucesso no seu cultivo,
é imprescindível que o processo produtivo comece com mudas de alta qualidade, sendo que o substrato
empregado deve proporcionar germinação rápida e uniforme e que o crescimento inicial das plantas seja
satisfatório.  No  mercado  agropecuário,  existem  diversos  substratos  comerciais,  sobre  os  quais  não
existem informações detalhadas sobre a eficiência agronômica para a produção de mudas, em especial,
do  tomateiro.  Portanto,  o  objetivo  desse  trabalho  foi  avaliar  a  produção  de  mudas  de  tomateiro  em
diferentes  substratos  comerciais.  O  experimento  foi  realizado  na  Fepagro  Serra  do  Nordeste,  na
localidade de Fazenda Souza,  município de Caxias do Sul-RS.  Foram testados quatro substratos:  Beifort
S-10B®  (T1),  Agrinobre  Orgânico®  (T2),  Agrinobre  TN  Mix®  (T3)  e  Agrinobre  TN  Gold®  (T4).  A
semeadura  foi  realizada  no  dia  9  de  outubro  de  2015,  em  bandejas  de  poliestireno  expandido  de  128
células.  Aos  35  dias  após  a  semeadura,  foram  avaliadas  as  seguintes  características:  estabilidade  do
torrão, diâmetro de colo, altura de planta, altura de caule, massa seca das raízes, massa seca de caule e
massa  seca  das  folhas.  Para  todas  as  variáveis  avaliadas,  o  substrato  Beifort  S-10B®  apresentou  os
melhores resultados.  Para a estabilidade do torrão e massa seca do caule,  os tratamentos T2 e T3 não
diferenciaram,  apresentando  resultados  superiores  ao  tratamento  T4.  Para  as  demais  características,  o
tratamento  T2  obteve  resultados  superiores  a  T3  e  T4.  De  acordo  com  os  resultados  obtidos,  nas
condições  em  que  o  experimento  foi  realizado,  o  substrato  Beifort  S-10B®  é  o  mais  indicado  para  a
produção de mudas de tomateiro.
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