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INTRODUÇÃO

O amendoim (Arachis hypogaea L.) adequa-se ao sistema de rotação de

culturas, pois é cultura anual e apresenta benefícios ao solo por ser

leguminosa. Está cultura disponibiliza nitrogênio que possibilita a melhoria da

fertilidade do solo, advindo da fixação biológica de nitrogênio (SILVA, 2020).

Com isso, a cultura do amendoim pode ser inserida na rotação de culturas, em

primeira safra, podendo influenciar na descompactação do solo, auxiliar o

controle de plantas daninhas por utilizar herbicidas com diferentes

mecanismos de ação, e pode ser uma alternativa economicamente viável.

Objetivou-se avaliar desempenho agronômico de genótipos de amendoim nas

condições de Santo Antônio do Leste, sendo seis linhagens e três cultivares.

Figura 1: Vista geral do experimento em Santo Antônio do Leste, MT.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi instalado em área de culturas anuais na Fazenda Santo

Antônio (14º 44’ 36” S e 53º 23’ 36” W), localizada no município de Santo

Antônio do Leste-MT, com altitude média de 620 metros, na safra 2019/20,

utilizando o sistema de cultivo convencional, com semeadura realizada no dia

30 de outubro de 2019.

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro

repetições e nove tratamentos, sendo eles seis linhagens: 17-1253 OL, 18-

1952 OL, 18-1973 OL, 18-2091 OL, 18-2133 OL, 18-2136 OL e três cultivares:

BRS 421 OL, BRS 423 OL e BRS 425 OL desenvolvidas pelo Programa de

Melhoramento do Amendoim da Embrapa. As parcelas foram constituídas por

duas linhas de três metros de comprimento, com intervalo de três metros entre

parcelas, espaçamentos entre linhas de noventa centímetros.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (Teste F) e as

médias dos tratamentos foram comparados pelo teste de Scott-Knott a 5% de

probabilidade, por meio do programa computacional SISVAR 5.6.

CONCLUSÃO

As linhagens 18-1973 OL, 18-2091 OL, 17-1253 OL e 18-2133 OL foram as

mais produtivas nas condições edafoclimáticas do Cerrado Mato-Grossense,

com produtividades superiores a 6.300 kg ha-1.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As linhagens e cultivares de amendoim apresentaram diferença significativa

para a massa de 100 grãos (g), rendimento (%) e produtividade de vagens (kg

ha-1) (Tabela 1). As maiores massas de 100 grãos foram obtidas nos genótipos

BRS 421 OL (81,6 g), OL (81,0 g), 18-1973 OL (80,7 g) e 18-2133 OL (78,4 g).

Os genótipos 18-117-1253952 OL (76,6 g) BRS 425 OL (75,9 g) e BRS 423 OL

(75,6 g) obtiveram massas intermediárias. As menores foram obtidas com as

linhagens 18-2136 OL (74,1 g) e 18-2091 OL (71,1 g).

Tabela 1. Massa de 100 grãos (g), rendimento (%) e produtividade de vagens

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

Santo Antônio do Leste-MT, 2019/20.

*significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Scott-Knott; ns – não

significativo; C.V. – coeficiente de variação.

A média de rendimento do experimento foi 75,6%. Os genótipos 18-1973 OL

(79,1%), 17-1253 OL (78,5%), 18-2091 OL (78,1%), 18-1952 OL (77,1%) e

BRS 423 OL (75,6%) obtiveram os maiores rendimentos e mantiveram-se

acima da média experimental. Os menores rendimentos e que são inferiores à

média experimental, foram obtidos nos genótipos BRS 425 OL (74,5%), 18-

2136 OL (73,3%), BRS 421 OL (72,7%) e 18-2133 OL (71,1%).

Observa-se as linhagens 18-1973 OL (6.880,3 kg ha-1), 18-2091 OL (6.777,4

kg ha-1), 17-1253 OL (6.605,0 kg ha-1) e 18-2133 OL (6.315,0 kg ha-1) com as

maiores produtividades, quando comparadas aos demais genótipos. As

cultivares BRS 425 OL (5.955,1 kg ha-1), BRS 423 OL (5.759,8 kg ha-1), BRS

421 OL (5.754,1 kg ha-1) e as linhagens 18-1952 OL (5.608,2 kg ha-1) e 18-

2136 OL (5.274,1 kg ha-1) obtiveram as menores produtividades.

No entanto, todos os genótipos apresentaram produtividades superiores a

5.200 kg ha-1, ou seja, produziram cerca de 46% acima da estimativa média

nacional (3.554 kg ha-1) da CONAB (2020).

Agradecimentos:

Genótipos

Massa de 

100 grãos 
Rendimento Produtividade de vagens

(g) (%) (kg ha-1) (sacas alqueire-1)

18-1973 OL 80,7 a 79,1 a 6.880,3 a 666,0

18-2091 OL 71,1 e 78,1 a 6.777,4 a 656,1

17-1253 OL 81,0 a 78,5 a 6.605,0 a 639,4

18-2133 OL 78,4 b 71,1 d 6.315,0 a 611,3

BRS 425 OL 75,9 c 74,5 c 5.955,1 b 576,5

BRS 423 OL 75,6 c 75,6 b 5.759,8 b 557,5

BRS 421 OL 81,6 a 72,7 d 5.754,1 b 557,0

18-1952 OL 76,6 c 77,1 b 5.608,2 b 542,9

18-2136 OL 74,1 d 73,3 c 5.274,1 b 510,5

Média 77,2 75,6 6.103,2 590,8

C.V. (%) 1,1 1,9 9,3 -

Pr>Fc >0,0001* >0,0001* 0,0034* -


