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CULTIU ECOLÒGIC DEL TOMÀQUET

Josep Roselló i Oltra
Estació Experimental Agrària Carcaixent - IVIA

Llavors d`ací - Red de Semillas

Naturalesa de les plantes

Què es la qualitat

Territori:

• Sòl i fertilització

• Climatologia

• Aigua

Genètica:

• Varietats locals

• Selecció / adaptació

Maneig:

• Tipus i cicles

• Planter, trasplant, reg.

• Entutorat, poda

• Maduració i qualitat.
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Les plantes son factories estàtiques 
que produeixen:

• Substàncies que son components 
per a la planta, fulles, tiges, arrels, 
vasos conductors, estructures de 
suport, etc..

• Substàncies de reserva; hidrats de 
carboni, greixos, etc...

• Altres substàncies necessàries per 
a la reproducció i supervivència; 
antioxidants, productes de defensa 
activa o passiva front als paràsits.

Es a dir les plantes estan ben dotades de pesticides naturals. La
selecció agrària ha fet a les espècies cultivades menys
tòxiques que les silvestres, tot i que encara queden toxines
que comprometen el seu ús i obliguen a la seua destrucció
per cocció o maceració.

Que és la qualitat

Aliments vegetals i salut.

Durant dècades la ciència de la nutrició ha considerat les fruites i
verdures com a aliments accessoris, que aporten pocs
nutrients i la necessària fibra. Però en els últims anys aquesta
visió ha canviat, ara son molt considerades les nombroses
substàncies valuoses que contenen les plantes, i que tenen
una important incidència en la salut.
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Hi ha dos grups importants, els antioxidants i les substàncies d`avis o toxines.

Les formes dels antioxidants son diverses, poden ser:

• Pigments carotenoides lligats al color, com el betacaroté de
la taronja, el licopè que dona el color roig a molts fruits, la
clorofil·la que es el verd de la planta, o les vitamines C i E.

• Compostos fenòlics amb diverses funcions en la planta,
poden actuar com a pigments, o com a productes
antimicrobians, o repel·lents d`animals com el sabor
astringent.

Hi ha dos grups importants, els antioxidants i les substàncies d`avis o toxines.

Les substàncies d`avis tenen com a finalitat dissuadir als animals que mengen
vegetal. Son conegudes com a toxines:

els alcaloides que son verí segons la dosi, afecten al organisme humà de
diverses formes, però poden ser estimulants a dosi adequada, així la
cafeïna i la nicotina.

Els cianògens també son verins, dissenyats coma mecanismes de defensa de
la planta, han de ser eliminats per cocció o fermentació per a ser
mengívols.

També estan el glucosinats, insecticides vegetals de la família de les cols, molt
relacionats amb el sabor fort i els olors de les cols.

La aliína i els compostos sulfurosos de la família de les cebes, alls i alls porros.

El làtex defensiu de la família de les compostes, que li dona el sabor amarg i a
herba de les plantes silvestres, també les domesticades tenen aquest
sabor i làtex, que va de menys a més des de la lletuga, passant per la
escarol·la, al dent de lleó i el llicsó.
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La nostra hipòtesi de treball és que la presència en la planta
d`aquestes substàncies de defensa, i per tant la seua qualitat
com aliment, està relacionada directament amb les condicions
ambientals de la vida de la planta.

Les condicions ambientals determinants son la il·luminació
adequada, una nutrició equilibrada i el seguiment dels cicles
naturals de l`estació de l`any.

Les condicions modificades dels ambients agraris controlats, el
forçat dels cultius i una exagerada, o desequilibrada, nutrició
mineral, no son favorables a la presència d`aquestes
molècules de defensa.

Per contra suportar, en condicions limitades, un estrés climàtic, o
hídrics i/o els atacs de patògens i herbívors estimula la
producció d`aquests principis de qualitat

La qualitat alimentaria de les plantes, està relacionada amb tres
components:

El terreny: la combinació única de terra, fertilitat, clima i aigua.

La genètica: característica de les varietats de cultiu, son les
respostes possibles als estímuls externs.

El maneig del cultiu: la intervenció humana en la conducció
condiciona l`estat general de la planta i les seues
característiques nutritives.
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TERRENY O TERRITORI

No hi ha aliments de qualitat sense un sòl de qualitat

Els agricultors tradicionals han basat la fertilització dels sòls, en
l`ús de fems més o menys compostats, que es deixaven en
superfície o es soterraven a poca profunditat.

Sense la matèria orgànica, la vida en el sòl va desapareixent, i
amb ella la capacitat de retenir aigua i minerals essencials per
al desenvolupament equilibrat de les plantes.

Temperatura: Necessita com a mínim quatre mesos lliures de
gelades i amb temperatures mitjanes superiors a 12ºC per a
vegetar i produir fruits.

Les temperatures diürnes òptimes estan entre 18 i 22 ºC, el
quallat de les flors es redueix per davall de 17ºC.

Les temperatures nocturnes tenen la seua importància, si són
altes es limita el creixement de les arrels i de la tija, i s’indueix
precocitat, a costa d’un major rendiment total, amb menys
fruits però més grans.

La temperatura del sòl també és important, si és baixa hi ha
menys ramificacions de les arrels, i aquestes engreixen; si la
temperatura creix augmenta l'absorció de nutrients.

TERRENY O TERRITORI
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FASES DEL CULTIU

DE LA TOMACA
TEMPERATURA (ºC)

ÒPTIMA MÍNIMA MÀXIMA

Germinació 18 – 24 9 37

Creixement vegetatiu
23 (dia)

17 (nit)
15 30

Floració i fructificació
23 – 25 (dia)

14 – 17 (nit)
10 – 13 30 – 35

TERRENY O TERRITORI

Necessitats ambientals:

Llum : la tomaca és insensible la fotoperíode, però és exigent en
radiació solar. La densitat de plantació, la poda i l'entutorat
poden millorar la captació de llum, especialment en èpoques
poc favorables.

Terra: prefereix solta i profunda, però no és molt exigent sempre
que estiguen descansats i tinguin bon drenatge,

TERRENY O TERRITORI
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TERRENY O TERRITORI

TERRENY O TERRITORI
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TERRENY O TERRITORI

La tomaca és planta perenne que és cultiva com a anual, pot
desenrotllar-se com ratrera, semierecta o erecta ( amb
conseqüències en la tècnica agronòmica de cultiu)

Els seus troncs, amb molts pels, porten fulles compostes, de les
axil·les de les quals creixen rams secundaris, també
inflorescències, amb un número variable (4 – 12 o més) de
flors grogues.

Els seus fruits son baies de forma diversa, que poden pesar entre
5 i 500 gr.

GENÈTICA (LES PLANTES)
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GENÈTICA (LES PLANTES)

El tomàquet pertany a la família dels solanàcies, junt amb altres
espècies de gran valor agrari

El centre d'origen del gènere Lycopersicon és l'àrea andina, encara que
segurament és va domesticar a Mèxic.

Quan va arribar als nostres terres ja tenia un alt nivell de domesticació,
amb gran varietat de tipus, formes, grandàries i colors diferents

S'accepta que els varietats locals europees antigues provenen només
d'una part d'aquests tipus.

La península ibèrica és especialment rica en varietats locals de
tomaques, a causa de la diversitat ecosistemes agraris i models
culturals que la caracteritzen al llarg del temps

GENÈTICA (LES PLANTES)
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Importància

L'hortalissa més important en nombrosos països i tendència creixent 
amb les aplicacions industrials.

El coneixement existent és molt ampli, des del tradicional a les
tècniques de les agricultures modernes.

A pesar de la seua acceptació actual, no sempre va ser planta de
consum, antigament s'ubicava entre les medicinals pel seu
contingut en alcaloides, com tota la família, que en la tomaca li
donen l'olor característica a tota la planta.

El valor nutritiu no és molt important, però l'elevat consum mitjà per
persona (17 – 20 kg/any) la fa ser la font principal de vitamines,
minerals i compostos de qualitat com carotens i altres.

GENÈTICA (LES PLANTES)

GENÈTICA (LES PLANTES)
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L'arrel pot ser molt profunda,
si se sembra la llavor
directament en el sòl, açò
li permet suportar
ecosistemes àrids.

Amb el trasplantament per
cepelló predominen els
arrels superficials

Sovint emet arrels
secundàries en la base de
la planta, o en el contacte
de la tija amb la terra

GENÈTICA (LES PLANTES)

Coneixement tradicional / tècnic

Material de treball: els recursos genètics locals

L'ús de varietats locals és de gran importància en agricultura ecològica, ja que
aquestes plantes mostren millor adaptació a les tècniques de cultiu
tradicional, sense grans aportacions, així com a les característiques
climàtiques, edàfiques i sanitàries de la zona o comarca, mantenint la
diversitat genètica, tan necessària i tan compromesa.

D`altra banda son útils les característiques de qualitat especifiques d'aquest
tipus de varietats

Una altra qüestió és que els nostres varietats locals suposen una herència
cultural d'anteriors generacions d'agricultors.

Finalment amb les varietats locals augmenta l'autonomia de l'agricultor, ja que
recupera el control sobre les seues llavors i cultius.

GENÈTICA (LES PLANTES)
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IMPORTÀNCIA DELS VARIETATS
TRADICIONALS

Destaquen com la millor herència dels
nostres avantpassats, que van domar i
van modelar els cultius actuals a partir
de formes silvestres.

La domesticació és un procés sorprenent:
és un cas de simbiosi entre plantes i
persones.

Un grup de plantes s'associa a l'espècie
humana, i és modifica genèticament per
a prosperar en la nova situació, de la
mateixa manera canvien els poblacions
humanes, és una coevolució

L'agricultor reserva una part de 

la collita per a ressembrar l'any 

següent.

La nova població depén de 

nosaltres, la ressembra canvia 

l'estructura genètica dels 

poblacions.

La planta ha canviat tant que 

no pot viure sense la 

intervenció  de l'home. 

GENÈTICA (LES PLANTES)

A l`efecte de cultivar i ressembrar s'afig la selecció humana conscient a la
busca d'objectius concrets.

Ja que l'agricultor tria, entre la diversitat present, quines plantes seran les
fundadores de la següent generació.

Així la velocitat de l'evolució avança molt mes ràpida. Alhora que és generen
nous tipus segons els llocs de cultiu.

Per això diem que el fet de cultivar genera nova diversitat, l'agrodiversitat.

GENÈTICA (LES PLANTES)
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GENÈTICA (LES PLANTES)

La llavor local (la biodiversitat) és necessària per a dissenyar sistemes agraris
sostenibles.

En aprofitar la interacció genotip x ambient.

Alguns genotips funcionen millor que altres en determinades condicions
ambientals, açò permet situar en cada ambient la varietat mes adequada,
en lloc de modificar l'ambient per a adaptar-ho a determinades varietats.

GENÈTICA (LES PLANTES)
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Així s'aconsegueix:

Mantindre produccions adequades en ambients no modificats a causa
de la seua adaptació.

Incrementar la diversitat agrària en utilitzar en cada ambient el genotip
adequat.

Reduir la quantitat d'insums ja que no cal modificar l'ambient per a
adaptar-lo al cultiu

GENÈTICA (LES PLANTES)

Eviten inversions elevades, moltes
vegades relacionades amb la
modificació de l'ambient per a
adaptar-lo a les noves varietats.

Redueixen l'impacte ambiental de
l'activitat agrària i conserven els
recursos naturals.

Obtenen aliments que satisfan els
necessitats els comunitats humanes
en els moments oportuns.

Proporcionen aliments de qualitat,
sense forçat, i amb major sabor i
valor com aliment.

GENÈTICA (LES PLANTES)



03/12/2012

15

Les llavors han d'estar en mans dels agricultors , ja que son
garantia:

De l'obtenció d'aliments i matèries primeres de qualitat
(sobirania alimentària).

Respecte al medi ambient ( erosió genètica)

Instrument per a promoure la utilització òptima dels
recursos locals (control local)

Dels valors ètics i solidaris (biopirateria i drets de propietat
intel·lectual)

GENÈTICA (LES PLANTES)

No obstant això des de fa unes dècades, estem oblidant, marginant i
perdent de forma irreversible aquest patrimoni.

La causa és la substitució per altres varietats que responen a un
determinat tipus d'agricultura, gran consumidora d'adobs químics,
maquinària, herbicides i altres agrotóxics.

La pèrdua de biodiversitat ha reduït enormement la capacitat de les
generacions presents i futures per a fer front a la seua alimentació, i
als canvis imprevistos.

Les qüestions relatives a la conservació i utilització sostenible dels
recursos fitogenéticos poden parèixer tècniques, però en realitat son
socioeconòmiques, polítiques, culturals, legals, institucionals i
ètiques.

GENÈTICA (LES PLANTES)
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Tipus de tomaques:

Hi ha diversos tipus de classificacions, depenent dels criteris usats.

Segons la grandària: de molt grans a xicotets

Segons la forma: aplanats, rodons, acorats, tipus pera, pebre, etc…

Segons l'ús:

- per a consum en fresc: S'ordenen per grandària, sabor i color

- per a processat industrial: és busca aptitud per a pelat, suc i

concentrats o salses

- Un altre usos tradicionals: salmorra, confitats, assecat
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Els tipus de tomàquet.

Els llauradors sempre han buscat en les seues varietats una sèrie
de característiques que defineixen les formes ideals, són els
anomenats ideotips. Aquestes construccions mentals
responen a necessitats tècniques i culturals locals.

López i altres (2008) proposen que cada regió posseeix un
número determinat d'ideotips per a cada espècie, i que el
número d'ideotips augmenta a mesura que l'agrosistema
permet major quantitat de nínxols vegetals, i a mesura que les
demandes de la població local són més complexes.

Per exemple en el litoral valencià, per al gran nombre de varietats
locals de tomaca, s'han proposat agrupacions de 5 grups majors
i altres menors. Així els tipus majors serien: Valencià,
Quarenteno, Mutxamel, Pebre i de penjar, i com a grups
menors les tomaques rosats, grocs, rastrers amb forma aperada
i fruits menuts agrupats en poms
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L'accés als recursos fitogenétics
està amenaçat pel creixent
nombre de lleis que
restringeixen l'accés i la
utilització dels llavors.

Així com per la proliferació dels
drets de propietat
intel·lectual, i l'ampliació del
seu àmbit d'aplicació.

No obstant això els sistemes
informals d`intercanvi de
llavors continuen sent, en
moltíssims països, l'element
fonamental per al
manteniment de la diversitat
dels cultius

Els agricultors saben molt sobre llavors

Ells les han dissenyat i utilitzat durant segles. En cada regió, en
cada comarca, usen tecnologies pròpies per a manejar les
varietats, com la selecció, millora i conservació de llavors.

Les llavors pageses tenen altres característiques d'interès:

Son obra col·lectiva, ningú és el seu amo.

Per a la seua conservació son necessaris sistemes d'intercanvi
que mantinguin la diversitat.

Estan molt lligades a la cultura i societat que les ha creat, si
desapareix la comunitat, elles també, sol els queda ser
guardades en un pot en una col·lecció de llavors
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La millor forma de conservar
llavors és usant-les, cultivant-
les i consumint-les

Per això és necessari enfortir els
sistemes d'intercanvi de
llavors:

Perquè continuen en mans dels
agricultors

Perquè aporten els seus
avantatges en el disseny de
sistemes sostenibles

Perquè els consumidors
gaudisquen de la seua qualitat

“En el camp tractaves
d'agafar tal vegada 15
o 20 fruits per a llavor,
que són com eixe (el
que m'ha donat) però
encara més perfectes,
uns tenen com si fóra
un mugró de dona,
altres tenen la base per
a fora, eixos
s'anomenen mascles”
Pepe. Montroi. Ribera
Alta
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“La tomaca també es pot assecar. Primer en un taulell es posen
al sol durant 15 dies i quan ja estan seques, en un fill fas un
rastell en les tomaques partides per mig. La meua família lo
que fa es en el rastell eixe de llevar les fulles de les olives, ho
posem allí i passa l'aire per baix, i per la nit cap a dins i pel dia
cap a fora. Li posen sal”. Santiago. Setla. El Comtat.

Els cicles de cultiu.

Ciclos Tipos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Temprana

Cuarenteno

Muchamiel

Media 

estación Casi todos

Estación Casi todos

Tardías

Muchamiel

Cuarenteno?

MANEIG DE L`AGROSISTEMA
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Cicle precoç: Cultiu freqüent fa anys en el litoral
mediterrani, els fruits es recol·lecten a la
primavera, són els primers que arriben als
mercats cultivats a l'aire lliure, per a la qual
cosa el planter s'ha de preparar al novembre
o desembre, necessiten protecció front al
fred dels primers mesos de cultiu, s'utilitzen
espatlleres de palla d'arròs orientades al sud
i encara així hi ha el risc d'alguna gelada.

Es cultiven prop del mar per la seua influència
reguladora del clima, els llauradors solien
utilitzar varietats acostellades com les
tomaques “quarentenes”, altres com la
tomaca “holandesa” o la “marmande” van
arribar després.

Cicle d'estació: El cicle més freqüent. Els planters poden avançar-se un poc,
però es trasplanta quan ha passat el risc de gelades, no porten estructures
de protecció climàtica, en aquest cicle s'utilitzen totes les varietats, les de
taula, d'indústria i conserva, rastreres, de penjar, etc…

Cicle tardà o d'hivern: planter al maig, trasplantament entre juny i juliol, en
aquest cas el planter exigeix ombreig i regs per a evitar la forta calor i la
insolació de principis de l'estiu. La collita s'arreplega de setembre a febrer,
a vegades fins a abril o maig, segons condicions climàtiques. És el típic
cultiu d'hivern no porta cap tipus de protecció, per això el seu cultiu es
limita a uns 30 km, com a màxim, de distància del mar, per a beneficiar-se
del seu efecte regulador. Els tipus i varietats d'hivern solen ser
acostellades, com la tomaca “mutxamel”, o redones del tipus tomaca “llisa
d'hivern”.

Amb l'arribada dels hivernacles els cicles precoços i tardà es confonen, i els
dilatats cicles de producció desplacen comercialment a les produccions
obtingudes a l'aire lliure.
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Cultius especials:

Tomaca de penjar: Les tomaques de penjar són comuns en tot el país, però són més
freqüents en el litoral mediterrani.

A Mallorca és típic el cultiu de tomaca de penjar en secà, aquest cultiu exigeix conèixer
molt bé el sòl i el clima propi, si se sembra molt primerenc trobarà aigua en el sòl,
però hi ha risc de gelada, sembrat o trasplantat més tard s'eviten les gelades, però
pot quedar poca aigua.

S'aporten dosi poc elevades de fem, unes 20 tn/ha és suficient, l'excés de nitrogen
dificulta la conservació, però hem de corregir carències d'elements importants
com fòsfor o potassi si sabem que es donen.

El marc de plantació és gran, d'1 metre entre plantes i 1,5 metres entre carrers,
perquè les arrels exploren el màxim de sòl a la cerca de la humitat, també es
realitzen labors superficials per a trencar la capil·laritat i evitar la pèrdua d'aigua.

S'inclou dins d'una rotació clàssica que començant amb faves o pèsols, segueix amb
ordi o blat, ací es realitza l'aportació de fem, després la tomaca de penjar, que
trencarà el cicle de les adventícies amb les seues birbades, per a acabar amb
triticale o ordi de cicle curt. El planter i el trasplantament es realitzen en lluna
minvant per a estimular les arrels.

La conservació és el punt clau de la tomaca de penjar, la collita es farà quan la
tomaca vira de groc a taronja en la part baixa del fruit. Es deixen les
tomaques esteses sobre una superfície que permeta el pas de l'aire, no
han d’apilar-ne, i als dos dies es retiren els fruits defectuosos, després
s'enfilen en sanglots que es penjaren en un lloc ventilat, sense tocar-se,
amb una temperatura ideal de 10 a 25ºc, intentant evitar les
condensacions d'humitat.

Durant la tardor es revisarà contínuament les fruites per a retirar les
defectuoses. En aquestes condicions és fàcil l'aparició d'aranya roja, que
formarà una tela sobre el fruit, per això en alguns llocs se les anomena de
“l`aranyeta” o “del ferro”, pel color oxidat i rogenc si refreguem la pell.

La llavor s'extrau del fruit uns dies abans de preparar el planter, així el
caràcter de llarga conservació se selecciona cada any. Hi ha molts tipus de
tomaques de penjar locals, cada comarca té els seus, tots són importants i
tots són necessaris
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MANEIG DE L`AGROSISTEMA

TOMACA.

Lloc en la parcel·la

La rotació ha de ser llarga ja que la tomaca esgota molt el sòl,
passaran almenys 4 anys per a repetir el cultiu.

Prefereix les terres noves o descansades.

Les associacions possibles son múltiples, donada la duració de
cicle de la tomaca, l'acompanyant pot començar i/o acabar
abans o després de la tomaca. Solen ser cultius que admeten
l'ombra a l'estiu com enciam, julivert, etc…

Son bons cultius precedents els adobs verds i les lleguminoses

MANEIG DE L`AGROSISTEMA
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Fertilització:

És basarà en la fertilitat natural de la parcel·la, reforçada ja que
és un cultiu molt exigent.

S'aportaran 60-70 ton/ha de fem madur, en preparació de la
terra.

En cobertura és poden realitzar una o diverses aportacions amb
fem o compost ben fet. La primera al quallat de les primeres
flors, després cada dos regs. És pot diluir compost o purí
estabilitzat en el reg de peu.

Donades les elevades extraccions de la tomaca és poden
presentar carències, principalment de magnesi, que és
corregiran amb productes autoritzats, és convenient algun
tractament vigoritzant amb algues o microelements.

MANEIG DE L`AGROSISTEMA

La quantitat i freqüència d'aplicacions de fem dependrà de la
situació de partida, si la dosi ha de ser només de conservació,
o si els nivells són baixos i s'han d'incrementar les aportacions
amb dosi de correcció.

El nivell òptim a aconseguir és variable en funció del clima del
lloc i del tipus de sòl.

També es considera el lloc de la rotació de cultius en què es fa la
aportació. Generalment els cultius d'estiu de la rotació solen
portar les femades majors. Les plantes de les famílies
solanàcies i cucurbitàcies són grans consumidores
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Tècniques:

Trasplant a partir de plançons.

La grandària adequada de la planta és d'uns 15
cm d'alçària, amb la tija grossa i robusta,
color verd intens de les fulles, que no han
d'estar endurides ni presentar flors, açò
indica que ha passat massa temps en el
planter.

És molt freqüent plantar en banquetes o
bancades d'1,40 a 180, de base i corredors
d'1 m., en aquest cas les plantes estan més
juntes en la línia, entre 0,25 i 0,30 m entre
elles. Així podem plantar entre 25.000 i
40.000 plantes per hectàrea.

Marc de plantació ample perquè se solegen be.
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Recalçat: pràctica molt interessant. Una birbada amb un recalçat,
que cobreix el coll de la planta i afavoreix l'emissió de noves
arrels, és molt positiva.

Entutorat: Millora la ventilació del cultiu, facilita el control sanitari,
s'obtenen més fruits nets i sans. És necessari en varietats de
plaça. Implica:

- una poda controlada, deixant una o dues guies, pinçant
tots els brots axil·lars sobrants,

- i un tutor, que pot ser canya, fil penjat d'una estructura o
un altre material.
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La poda en tomaca: La poda és la pràctica que serveix per a
equilibrar la vegetació i la fructificació de la planta, a més la
forma en la direcció que desitgem. Podar és eliminar els brots
axil·lars o els no desitjats, així evitem la formació de braços
laterals. Necessàriament s'ha de repetir diverses vegades,
amb la qual cosa suposa un important cost econòmic del
cultiu.

Començarem a podar quan en la majoria de les plantes s'observa
la primera inflorescència. Quan la poda es descuida des del
principi, la planta es troba sobrecarregada de brots laterals
amb moltes inflorescències i flors que no són viables.
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A més de dirigir la planta, la poda afecta la sanitat i el vigor,
incideix en la precocitat i qualitat final, obtenint fruits més
gran i més rojos, alhora que redueix els destriaments i minves
de collita. Compensa el cost econòmic que suposa, ja que a
més del desbrollat inclou el lligat continu al tutor per a dirigir
la planta. Els brots s'eliminen quan apareixen, si pot ser cada
7 o 10 dies, així la ferida és mínima.

Normalment es deixa una guia, esbrotant totes es gemes axials
de les fulles, deixant els poms florals al llarg de la tija
principal. Quan es forma a dos guies, sol triar-se el brot situat
per davall del primer pom floral, ja que és el més vigorós. La
planta portada a dos guies és més equilibrada i millora el
quallat, interessant si la nostra varietat és molt vigorosa.
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Reg: Després del trasplantament es rega de seguida, aquest
primer reg és fonamental per a assegurar l'arrelament de les
plantes joves, ha de ser copiós i ha d'arribar fins al coll de la
planta, en reg per inundació.

En reg per degoteig, la col·locació de l'emissor ha d'assegurar
que es mulle bé l'arrel del plançó.

Al reg de plantació segueix un període sense reg per a facilitar
una implantació profunda del sistema radicular, pot ser d'uns
15 dies o fins que aparega la primera flor en tomaca.
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Els regs han de ser profunds i espaiats en les primeres fases. Si reguem
ben a sovint i la terra està molt femada podem afavorir el creixement
vegetatiu, plantes amb tronc vigorosos i fulles grans però amb pocs
fruits i mal quallat, cal equilibrar aquest vigor per a fer entrar en
producció a les plantes.

Amb el quallat dels primers fruits poden ser perjudicials.

Després són convenients regs freqüents i regulars no molt copiosos,
evitant les entollades.

S'ha d'augmentar progressivament amb la grandària de la planta, també
amb nombrosos fruits penjats, i si es preveuen temperatures altes i
vent sec, però sempre sense entollar, és molt roí per a tomaca.

Els regs tardans i continus en tomaca fan que el fruit siga més aquós i de
pitjor qualitat, retardant la maduració.
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La qualitat de les aigües.

Els nitrats, les traces d'herbicides, els detergents i metalls
pesants, són les empremtes que deixem després del nostre pas
en gran part dels pous, rius i brolladors.

Un altre aspecte de la qualitat de l'aigua és la salinitat, no ha de
tindre més de 2.000 microhomms de conductivitat elèctrica, no
més d'1.400 ppm de sals totals, i el % de sodi no ha de
sobrepassar el 60 %.

Hi ha una relació entre estrés salí i qualitat gustativa, en panells
de tast el sabor de la tomaca millora amb la salinitat de l'aigua,
per increment de sòlids solubles; però es redueix la producció
total de la planta i solen aparèixer problemes de podridura
apical. Amb la salinitat també augmenta la duresa del fruit,
però a partir de 2 g/l de sals es redueix el calibre de la tomaca.
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Encoixinat: pràctica que és pot realitzar
amb diversos materials, està
autoritzat el polietilè negre, millora el
control d'adventícies i regula la
humitat del sòl.

Desfullat: Es recomanable la retirada de 
les fulles velles, a fi de facilitar l'aireig, 
en època calorosa, i millorar el color 
dels fruits; també de les fulles 
malaltes,  cultiu, eliminant així 
material vegetal que pot ser portador 
i font d’inòcul, o porta entrada per a 
les malalties.

Aclarida de fruits: es poden eliminar les 
flors excessives, o flors dobles que 
donaran fruits deformes, també, es 
poden aclarir els fruits menors de 
poms molt frondosos.
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Collita i qualitat:

En tomaca, des de la sembra a l'inici de la recol·lecció,
transcorren uns 135 dies en les varietats precoces, 150 dies en
les varietats d'estació, i 165 en les tardanes.

La collita comercial a l'aire lliure pot durar entre setanta i cent
dies, quant millor es conserve la planta més poms produeix a
menor cost. Baix hivernacle el cicle de cultiu s'allarga molt
més, la qual cosa explica en part les majors produccions.

Les operacions de recol·lecció són importants perquè es pot
comprometre tot el treball realitzat fins a aquest moment.
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Recol·lecció:

Fermesa: Son més toves les tomaques multiloculars que les biloculars,
la duresa també depèn de les condicions de cultiu: bon maneig del
reg i reserves de potassi en el sòl donen fruits més ferms. Les
temperatures elevades influeixen negativament sobre la fermesa,
per la qual cosa s'aconsella recol·lectar a primera hora del matí i
evitar que li el sol a la fruita.

Qualitat: La relació sucres/àcids determina el sabor de la tomaca. Una
bona radiació solar, i temperatures adequades, donen major
contingut en sucres, per contra sols temperatures elevades
disminueixen l'acidesa i el sabor.

Hi ha una relació entre estrés salí i qualitat, en panells de tast el sabor
millora amb la salinitat, per increment de sòlids solubles; però és
redueix la producció total i apareixen problemes de podridura
apical
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Recol·lecció:

Color: és recol·lecta en
diferents fases de
color (verd, pintó,
madur…) en funció
del mercat i dies
fins la venta.

El desfullat junt amb
al pom en
maduració,
uniformitza el color.
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La màxima qualitat en tomàquet l'obtindrem amb
tècniques de cultiu adequades a les varietats locals
adaptades, en cicle de temporada, preferentment a
l'aire lliure, amb una fertilitat adequada, no
excessiva, amb reg moderat que inclou un lleuger
estrés hídric fins a la primera flor i potser en la fase
de recol·lecció. Amb tomaca madurada en la mata,
de consistència no dura i que es consumeix
òptimament als 5 – 6 dies.
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MOLTES GRÀCIES PER LA SEUA ATENCIÓ


