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INTRODUÇÃO

A produção de amendoim (Arachis hypogaea L.) no Triângulo Mineiro é

realizada principalmente em áreas de renovação de canavial. Esta região é

contemplada por boa logística regional, favorecida pela proximidade com as

indústrias e cooperativas do estado de São Paulo, que compram a produção

de amendoim (ALVES et al., 2020).

Uma característica da cana-de-açúcar é a queda na produção do quinto ao

sétimo corte, tornando-se necessário a renovação do canavial, sendo este o

momento oportuno de inserção de leguminosas, como o amendoim. O

amendoim proporciona a oportunidade de incrementos para os canaviais,

como aumentos em produtividade, fixação biológica de nitrogênio, ciclagem de

nutrientes, controle de plantas invasoras, pragas e doenças prejudiciais ao

canavial, como redução na população do nematoide Pratylenchus brachyurus,

e possível redução no custo de produção do canavial.

A rotação do cultivo da cana-de-açúcar com amendoim é recomendada há

muito tempo, pois está é vantajosa em âmbito econômico e ambiental

(LOMBARDI et al., 1982). Objetivou-se com este trabalho avaliar desempenho

agronômico de novas linhagens de amendoim no Triângulo Mineiro.

Figura 1. Vista aérea do experimento, Iturama, MG.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi instalado em área de renovação de canavial, localizada em

Iturama-MG, na safra 2019/20, utilizando o sistema de cultivo mínimo, com

semeadura realizada no dia 24 de outubro de 2019. O delineamento

experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetições e

dez tratamentos. Um dia antes do arranquio das plantas, foi avaliado a

severidade de mancha preta (Cercosporidium personatum) usando a escala

diagramática da incidência com notas de 1 a 9 ao final do ciclo dos genótipos

(SUBRAHMANYAM et al., 1982). Aos 130 dias após a semeadura (DAE), foi

realizada o a colheita.
CONCLUSÃO

As menores notas de severidade de mancha preta foram obtidas nos

genótipos BRS 423 OL, 18-2055 OL, 18-2194 OL e 18-1964 OL. Foram

identificados diferentes tamanhos de grãos com amplitude para atender

diferentes mercados. As linhagens 18-2010 OL e 18-1973 OL foram as mais

produtivas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As linhagens e a cultivar de amendoim apresentaram diferença significativa

para severidade de mancha preta (notas), massa de 100 grãos (g) e

produtividade de vagens (kg ha-1) (Tabela 1). Na severidade de mancha preta,

as menores notas foram obtidas nos genótipos BRS 423 OL (3,5), 18-2055 OL

(4,0), 18-2194 OL (4,5) e 18-1964 OL (4,5), podendo-se constatar uma

determinada tolerância ao C. personatum.

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

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

amendoim. Iturama-MG, safra 2019/20.

* – significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Scott-Knott; C.V. – coeficiente de variação.

As maiores produtividades foram obtidas nas linhagens 18-2010 OL (9.609,6

kg ha-1) e 18-1973 OL (7.769,9 kg ha-1), com produtividades superiores a 310

sacas ha-1 ou 750 sacas alqueire-1. Os genótipos 18-1944 OL (7.193,6 kg ha-

1), 18-2160 OL (6.951,4 kg ha-1), 18-2055 OL (6.908,7 kg ha-1), BRS 423 OL

(6.814,0 kg ha-1), 18-1943 OL (6.372,0 kg ha-1), 18-2182 OL (6.165,5 kg ha-1),

18-2194 OL (5.638,3 kg ha-1) e 18-1964 OL (4.878,8 kg ha-1), obtiveram as

menores produtividades no presente estudo.

Gráfico 1. Produtividade em sacas ha-1 de amendoim em casca, Iturama, MG.

Agradecimentos:

Genótipos
Severidade de 

Mancha Preta

Massa de 

100 grãos (g)

Produtividade de vagens

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

18-2010 OL 5,0 b 77,9 c 9.609,6 a 930,2

18-1973 OL 5,0 b 81,0 b 7.769,9 a 752,1

18-1944 OL 5,3 b 76,7 c 7.193,6 b 696,3

18-2160 OL 5,0 b 77,9 c 6.951,4 b 672,9

18-2055 OL 4,0 a 74,0 d 6.908,7 b 668,8

BRS 423 OL 3,5 a 75,2 d 6.814,0 b 659,6

18-1943 OL 5,5 b 74,4 d 6.372,0 b 616,8

18-2182 OL 5,0 b 77,2 c 6.165,5 b 596,8

18-2194 OL 4,5 a 84,6 a 5.638,3 b 545,8

18-1964 OL 4,5 a 74,7 d 4.878,8 b 472,3

Média 4,7 77,3 6.830,2 661,3

C.V. (%) 12,8 1,2 20,2 -

Pr>Fc 0,0016* >0,0001* 0,0047* -
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