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INTRODUÇÃO

A cultura do amendoim (Arachis hypogaea L.) na região da Alta Paulista tem

crescido na atividade agroindustrial. A região se destaca pela área cultivada,

altas produtividades e tecnologia aplicada aos campos de produção. Nos

últimos anos, foram realizados diversos investimentos no parque

agroindustrial, na secagem artificial, armazenamento, beneficiamento,

classificação e blancheamento de amendoim. Também foram implementadas

normas para atender certificações internacionais e aspectos sanitários,

incluindo o monitoramento da presença de aflatoxinas e de resíduos de

agroquímicos, para garantir a qualidade e atendimento das exigências do

mercado de exportação.

A Cooperativa Casul em 2018 tornou-se produtora de sementes certificadas

de amendoim, cadastrada no Registro Nacional de Sementes e Mudas

(RENASEM) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),

trazendo para seus cooperados sementes de elevada pureza genética. Este

trabalho objetivou avaliar o desempenho agronômico de dez genótipos de

amendoim, na região da Alta Paulista.

Figura 1: Vista geral do experimento em Parapuã, SP.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado na área experimental da Cooperativa Casul,

localizada na região oeste do estado, no município de Parapuã-SP, no ano

agrícola 2019/20, sendo implantado no dia 22 de setembro de 2019.

O delineamento empregado foi em blocos casualizados com quatro

repetições. As parcelas eram constituídas por duas linhas de três metros de

comprimento, com espaçamento de 0,90 m e área útil para avaliação de 5,4

m2 por parcela.

A inversão das parcelas ocorreu aos 145 dias após o plantio. Os dados foram

submetidos à análise de variância pelo Teste F e as médias dos tratamentos

foram comparados pelo teste de Scott-Knott, no nível de p≥0,1 de

probabilidade, por meio do programa computacional SISVAR 5.6.

CONCLUSÃO

As menores notas de severidade de mancha preta foram obtidas nos

genótipos 18-2056 OL, 18-1968 OL, 18-2133 OL, BRS 423 OL e 18-1952 OL.

Os genótipos 17-1253 OL, 18-2101 OL e 18-2056 OL demonstraram

produtividades satisfatórias para o cultivo na região da Alta Paulista.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve diferença significativa para todas variáveis. Na Tabela 1, podemos

observar os genótipos de amendoim estão ordenados de acordo com o valor

fenotípicos de cada variável. Todos os genótipos apresentaram severidade

com nota acima de 7,0. A maior massa de 100 grãos (g) foi obtida com o

genótipo 17-1253 OL (84,3 g) e a menor com o 18-1968 OL (74,8 g), obtendo

diferença de 9,5 g.

Tabela 1. Severidade de mancha preta (notas), massa de 100 grãos (g) e produtividade

de vagens (kg/ha-1 e sacas/alqueire-1) em função de diferentes genótipos de amendoim

na região da Alta Paulista. Parapuã-SP, 2019/20.

* – significativo a p≥0,1 de probabilidade; C.V. – coeficiente de variação.

Em relação a produtividade de vagens (kg/ha-1), observa-se as maiores

produtividades nas linhagens 17-1253 OL (7.655,5 kg/ha-1), 18-2101 OL

(7.101,8 kg/ha-1) e 18-2056 OL (7.017,0 kg/ha-1), obtiveram produtividades

superiores a 7.000 kg/ha-1. Estes resultados demonstram que os novos

genótipos superaram as cultivares Granoleico e BRS 423 OL.

Gráfico 1. Expressa a produtividade em sacas/alqueire-1

Estes resultados ressaltam a importância do programa de melhoramento

genético e da pesquisa científica em campo, apresentando ganhos gradativos

em produção pelo processo de seleção de novas cultivares. Outros estudos

semelhantes a estes deverão ser realizados, visando dar continuidade a

seleção de genótipos para região.

Agradecimentos:

Genótipos
Severidade

(notas)

Massa de

100 grãos (g)

Produtividade

(kg/ha-1)

17-1253 OL 8,1 b 84,3 a 7.655,5 a

18-2101 OL 8,2 b 78,7 c 7.101,8 a

18-2056 OL 7,2 a 77,9 d 7.017,0 a

18-2133 OL 7,3 a 76,8 e 6.546,0 b

18-1952 OL 7,6 a 79,5 b 6.494,9 b

18-1968 OL 7,3 a 74,8 g 6.362,4 b

Granoleico 7,9 b 78,8 c 6.330,8 b

BRS 423 OL 7,5 a 78,0 d 6.261,2 b

18-2178 OL 7,8 b 75,0 g 6.190,4 b

18-2136 OL 7,8 b 75,5 f 6.185,1 b

C.V. (%) 6,3 0,6 11,7

Pr>Fc 0,0552* >0,0001* 0,1652*


