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Dentro das hortalizas producidas en Galicia 
o tomate ten gran importancia nos cultivos 
baixo abrigo. Unha das rotacións máis habi-
tuais nos invernadoiros galegos é a formada 
por tomate ou pemento coma cultivo de 
primavera-verán seguido de dúas colleitas 
de leituga. Nas comarcas situadas máis 
ao sur de Galicia (Baixo Miño e O Salnés) 
é habitual levar a cabo dúas plantacións 
de tomate, unha temperá e outra serodia, 
mantendo os invernadoiros ocupados dende 
o mes de febreiro ata fi nais de ano.

Segundo os derradeiros datos publicados 
pola Consellería do Medio Rural, a produ-
ción de tomate foi de 65.360 t en 1.300 ha 
durante o ano 2006, observándose unha 

Ensaio de cultivares de tomate
Análise da produción e calibres

tendencia positiva nos últimos cinco anos 
do cultivo. Desta produción o 36% dedícase 
á comercialización sendo o seu principal 
destino os mercados locais para o consumo 
como tomate en fresco.

Para a FAO (Food and Agriculture 
Organization) (1989), o control da calidade 
dos produtos, incluíndo froitas e hortalizas 
frescas é un dos aspectos máis importantes 
na procura da súa persistencia e confi anza, 
requirindo para isto unha boa planifi cación, 
investigación, administración e disciplina, 
xunto co adestramento regular e revisión 
dos procedementos. Nos países desenvolvi-
dos e naqueles en vías de desenvolvemento 
cun servizo regular de subministro a merca-

dos esixentes, a práctica do control da cali-
dade chegou a ser unha parte fundamental 
do programa de produción e mercados. O 
calibre dos froitos é un dos aspectos impor-
tantes na comercialización fi xando tamaños 
mediante estándares establecidos. Estes 
aspectos do control da calidade están con-
templados no Códex Alimentarius, onde 
se especifi can os tamaños e as toleran-
cias (FAO 2005, 2006, 2007). Os mercados 
consumidores teñen certa preferencia por 
determinados calibres que, no caso do 
galego, está dirixida de cara a calibres 
grandes G e GG, ademais da preferencia 
por froitos pintóns, de carne grosa e boas 
características organolépticas. O esforzo 
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dos produtores galegos está orientado ao 
cumprimento destas premisas, pero ade-
mais intentan acadar un produto que sexa 
capaz de competir con outros de calidade 
procedentes doutras rexións de España. 
Sen descartar que o seu produto poida ser 
comercializado, tanto no contexto nacional 
coma internacional, por garantir calidade 
e diversidade de calibres demandados por 
outros mercados.

Obxectivo

O obxectivo do ensaio foi o estudo do 
comportamento de distintos cultivares de 
tomate de carne grosa ao respecto dos seus 
rendementos e calibres en tres zonas da 
xeografía galega.

Materiais e métodos

Lugar de realización dos ensaios

Os ensaios realizáronse en tres zonas da 
xeografía galega diferenciadas polo clima: 
Centro de Formación e Experimentación 

Agroforestal de Guísamo (A Coruña) con 
clima atlántico do norte de Galicia; Estación 

Experimental Agrícola do Baixo Miño en 
Salceda de Caselas (Pontevedra), clima 
interior do sur da Comunidade, zona máis 
precoz en canto a producións hortícolas en 
Galicia, e Sociedade Cooperativa Galega 

Melisanto en Melide (A Coruña), con clima 
máis continental de interior.

Cultivares ensaiados

Empregáronse nove cultivares no ensaio, 
como amosa o Cadro 1. Todos eles catalo-
gados polas casas comerciais como cultiva-
res de calibres grosos e destacado sabor. O 
cultivar Caramba empregouse coma teste-
muña ao ser un dos máis utilizados segun-
do información obtida nas cooperativas 
hortícolas.

Manexo do cultivo

O transplante dos campos realizouse a 
principios de maio con planta de cepellón. 
As parcelas elementais contaban de 10 
a 15 plantas segundo a localidade, e os 
marcos de plantación variaron de 1,9 a 2 
plantas/m2, conducíndose a un único talo 
entitorado mediante fío de rafi a. Os labores 
culturais, fertirrega (incorporación do abono 

necesario mediante o sistema de rega por 
goteiros) e tratamentos fi tosanitarios foron 
os necesarios para manter o cultivo nun 
óptimo estado fi tosanitario. A colleita do 
tomate iníciase o 29 de xuño de 2009 en 
Salceda de Caselas como a zona máis pre-
coz e remata o 25 de novembro de 2009 en 
Guísamo como a zona onde máis se alongou 
o cultivo. Durante o cultivo, a partir do inicio 
da produción, realizáronse unha ou dúas 
pasadas semanais para o control da produ-
ción comercial (kg/m2) e a súa distribución 
en calibres segundo as seguintes medidas:

1. Calibre GG > 77 mm

2. Calibre G 67-77 mm

3. Calibre M 57-67 mm

4. Calibre MM < 57 mm

Análise estatística

O deseño estatístico empregado foi en 
bloques ao chou con tres repeticións. Os 
resultados obtidos avalíanse mediante unha 
análise da varianza (ANOVA) e o test de 
Tukey (P≤0,05) mediante o programa esta-
tístico STATGRAPHICS PLUS.

Resultados

Na Táboa 3 amósanse os resultados dos 
rendementos obtidos en cada un dos cam-
pos de ensaio. Estes oscilaron, en Salceda, 
entre 9 e 12,4 kg/m2; en Melisanto, entre 
6,5 e 9,6 kg/m2, mentres que en Guísamo 
variaron entre 14,1 e 17,7 kg/m2. Neste 
último caso os valores foron netamente 
superiores aos outros campos de ensaio. En 
Salceda os rendementos non presentaron 
diferenzas signifi cativas entre cultivares 
ensaiados, pero podemos destacar o Matías 

e o Caramba como os máis produtivos. No 
campo de Melisanto os rendementos do 
Caramba foron sensiblemente superiores 
aos do resto dos cultivares. En Guísamo 
tampouco se aprecian grandes diferenzas 
entre cultivares, destacando neste caso 
Jack e Caramba como os máis produtivos 
con 17, 7 e 17 kg/m2 respectivamente. 
Neste derradeiro campo os rendementos 
produtivos acadaron valores superiores 
nun 50% aos outros campos o que pode 
deberse, entre outros factores, a que neste 
campo chegouse ao oitavo acio na colleita 
mentres que nos outros dous campos collei-
touse ata o quinto ou sexto acio. 

O cultivar destacado nas tres localidades 
polo seu alto rendemento foi Caramba. 
Sinalando tamén os altos rendementos de 
Matías en Salceda e Jack en Guísamo.

Na táboa 4, amósanse os resultados (expre-
sados en porcentaxe) da distribución da 
produción nos diferentes calibres en cada 
un dos campos de ensaio. Os calibres de 
maior tamaño (GG) corresponden a Guísamo 
con valores entre o 75,3 e o 42%, seguido 
de Salceda onde os valores oscilaron entre 
60,7 e 27,5%, mentres que en Melisanto 
este calibre non superou o 20,6% da pro-
dución. Polo tanto, Salceda e Guísamo 
acadaron os calibres maiores, mentres que 
Melisanto presentou os menores.

No calibre G, hai maior homoxeneidade 
entre as zonas, sendo Salceda a que pre-
sentou o maior valor para este calibre cun 
45,2% no cultivar Lido. Nos calibres M e 
MM destaca Melisanto como localidade 
de maiores valores, oscilando os rangos 
obtidos entre 38,5% e 25,7% para calibre 
M e 47,1 e 16,5% para calibre MM. Sobre 
a base destes resultados podemos observar 
que segundo a zona xeográfi ca de cultivo, 

Cultivares de tomates

Cadro 1.- Cultivares ensaiados

Cultivar Casa comercial

Caramba De Ruitter
Carson Enza Zaden
Elvirado Gautier
Gordal Gautier
Hilton Royal Sluiss
Jack Petossed
Lido Enza Zaden
Matías De Ruitter
Rioalto Rijk Zwaan

segue na páxina 32
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CARAMBA REDONDO
VERMELLA VIVA 

BRILLANTE
4

CARSON
REDONDO
LISO. ALGO 

PUNTIAGUDO

VERMELLA VIVA 
BRILLANTE

5

ELVIRADO
REDONDO 

PUNTIAGUDO
VERMELLA 5

GORDAL
REDONDO

LISO
VERMELLA VIVA 

BRILLANTE
6

HILTON
REDONDO

LISO
VERMELLA COLO 

VERDE
5

JACK REDONDO VERMELLA MULTILOCULAR

LIDO
IRREGULAR 

ACOSTALADO 
PUNTIAGUDO

VERMELLA MATE 5

MATÍAS REDONDO VERMELLA MATE 5

RIOALTO REDONDO VERMELLA 6

Distribución de calibres %

Salceda Melisanto Guísamo

GG G M MM GG G M MM GG G M MM

Elvirado 27,5 a 29,3 a 24,2 c 19,0 b 7,0 ab 21,8 ab 38,5 b 32,7 b 42,0 a 37,0 c 16,3 a 4,7 ab

Lido 28,5 a 45,2 b 17,3 bc 9,0 ab 1,7 a 16,2 a 35,0 ab 47,1 c 69,7 bc 18,3 ab 7,0 a 5,0 b

Carson 52,6 b 28,9 a 11,9 ab 6,6 a 10,7 ab 28,4 bc 33,5 ab 27,4 ab 48,3 ab 30,7 bc 10,7 a 10,3 c

Rioalto 52,6 b 28,9 a 11,3 ab 7,2 a 9,7 ab 24,5 ab 30,3 ab 35,5 b 75,3 c 13,7 a 8,3 a 2,7 ab

Hilton 55,8 b 28,8 a 8,7 a 6,7 a 14,9 ab 24,6 ab 25,7 a 34,8 b 70,3 bc 17,0 ab 8,0 a 4,7 ab

Matías 56,2 b 30,6 a 8,6 a 4,6 a 14,4 ab 35,1 c 34,0 ab 16,5 a 69,7 bc 13,7 a 11,7 a 4,9 ab

Jack 57,1 b 26,2 a 9,4 a 7,3 a 20,6 b 27,1 bc 28,6 ab 23,7 ab 65 bc 21,0 abc 9,7 a 4,3 ab

Caramba 58,7 b 27,7 a 8,0 a 5,6 a 12,7 ab 25,6 ab 36,7 ab 25,0 ab 51,0 ab 37,0 c 8,7 a 3,3 ab

Gordal 60,7 b 21,9 a 10,0 a 7,4 a 17,2 ab 27,4 bc 32,2 ab 23,2 ab 66,0 bc 25,7 abc 7,3 a 1,0 a

Táboa 4.- Distribución da produción dos distintos cultivares segundo calibres

Os valores seguidos das mesmas letras dentro dunha mesma columna non son significativamente diferentes (Test de Tukey) 

Táboa 2.- Descrición do froito dos distintos cultivares
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un mesmo cultivar pode diferir moito nos 
calibres obtidos. No noso ensaio, Melisanto 
é unha área que polas súas condicións 
climáticas acadou menores calibres nos 
cultivares.

Conclusións

De todos os cultivares ensaiados, Caramba 
ocupa un lugar destacado en canto á produ-
ción nas tres zonas xeográfi cas, destacando 
neste aspecto Jack en Guísamo e Matías en 

Salceda. No tamaño dos froitos a maioría 

dos cultivares presentan altas porcentaxes 

de calibres GG e G nos campos de Guísamo 

e Salceda, mentres que en Melisanto estas 

altas porcentaxes corresponden a calibres 

M e MM. Caramba ademais de alta produ-

ción presenta alta porcentaxe de calibres 

grosos, destacando neste aspecto tamén os 

cultivares Jack, Hilton e Gordal que poden 

se interesantes para ofrecer ao mercado 

froitos máis variados para o consumo en 

gusto forma e calidade. É importante subli-

ñar que, segundo as zonas de estudo e a 

súas diversidades ambientais, os cultivares 

proporcionan calibres distintos, o que pode 

resultar interesante para abrir novos mer-
cados nacionais e internacionais onde as 
preferencias de calibres sexan distintas e 
se demanden calibres menores para fami-
lias menos numerosas ou unipersoais.
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Caramba Jack

Cultivares
Produción

Salceda kg/m2 Melisanto kg/m2 Guísamo kg/m2

Elvirado 9,0 a 8,0 ab 14,5 a

Carson 9,7 a 7,5 ab 14,1 a

Lido 9,7 a 7,1 ab 14,6 a

Gordal 10,2 a 8,8 ab 14,8 a

Rioalto 11,1 a 6,7 a 16,0 a

Jack 11,4 a 8,9 ab 17,7 a

Hilton 11,8 a 6,5 a 14,4 a

Caramba 11,9 a 9,6 b 17,0 a

Matías 12,4 a 8,1 ab 15,5 a

Táboa 3.-Produción dos cultivares nos distintos campos de ensaio

Os valores seguidos das mesmas letras dentro dunha mesma columna non son 

signifi cativamente diferentes (Test de Tukey) 


