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INTRODUÇÃO

A mancha anelar é uma virose causada por espécies do gênero de Tospovirus.

Os sintomas nos grãos são caracterizados pelas manchas irregulares e

descoloração da testa (película), que também pode apresentar coloração

avermelhada e estrias (rachaduras), além de enrugamento, deformação dos

grãos. Apesar de apresentar sintomas nos grãos, esta virose não é transmitida

pelos grãos.

A avaliação sintomatológica na película dos grãos de amendoim auxilia na

seleção de novos genótipos, podendo ser mais precisa do que as avaliações

visuais da parte aérea. Em alguns casos pode haver plantas atrofiadas que

são sobrepostas por plantas sadias e em outros casos os sintomas podem

não serem nítidos ou até mesmo não existir, sendo a planta assintomática na

parte aérea. Objetivo deste trabalho foi avaliar manchas em grãos de

amendoim, produzidos sob elevada severidade de mancha anelar.

Figura 1 e 2. Ilustração de 200 gramas, classificados em grãos manchados e

grãos sem manchas, Tupã, SP, safra 2019/20.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na safra 2019/20, no município de Tupã-SP,

semeado no dia 15 de novembro de 2019. A colheita foi realizada aos 122 dias

após a semeadura. De cada tratamento foi separado quatro amostras de 200

gramas, em delineamento inteiramente casualizado e identificados os grãos

manchados com sintomas de mancha anelar (presença de manchas

irregulares, avermelhamento, rachaduras nas películas e deformações nos

grãos). Foi calculado a massa e depois feito a porcentagem de grãos

manchados em cada amostra de 200 gramas.

CONCLUSÃO

A linhagem 18-2131 OL apresentou a menor massa e consequentemente a

menor porcentagem de grãos manchados (20,1%); as linhagens 19-2584 OL,

18-2136 OL, 18-2042 OL e 18-2250 OL apresentaram menos de 30% de

manchas; a cultivar BRS 423 OL apresentou menos de 32% de manchas nos

grãos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A linhagem 18-2131 OL com a menor massa de grãos manchados (41,9 g),

seguida pelas linhagens 19-2584 OL (53,0 g), 18-2136 OL (53,6 g), 18-2042

OL (53,7 g), 18-2250 OL (55,1 g), BRS 423 OL (62,7 g) e 18-2133 OL (62,8 g).

Estes genótipos possuem de 20 a 32% dos grãos com sintomas de mancha

anelar (Gráfico 1).

Gráfico 1. Porcentagem de manchas nos grãos na amostra, Tupã, SP, safra

2019/20.
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