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INTRODUÇÃO

Grande parte do amendoim plantado no Estado de São Paulo é cultivado por

produtores arrendatários em áreas de canaviais, no interstício de tempo antes que ocorra

um novo plantio de cana de açúcar.

Para que a cultura de amendoim se expanda cada vez mais dentro do estado de

São Paulo, faz-se necessário adequar o período de ocupação das áreas de produção de

amendoim durante a safra das águas com o calendário de plantio das novas áreas de

canaviais (GODOY et al., 2017).

Atualmente, as cultivares mais desejadas no mercado pertencem ao grupo

morfológico Virginia, apresentando cultivares tipo “Runner” alto oleico, de alto

desempenho produtivo, e plantas cujo ciclo para plena maturação pode atingir de 130 a

150 dias.

Faz-se necessário o uso de cultivares rasteiras alto oleicas de ciclo reduzido, de no

máximo 130 dias (GODOY et al., 2014) para serem utilizadas nessas áreas de canaviais.

Para a obtenção de cultivares precoces normalmente faz-se a colheita das

linhagens em uma época determinada, observando-se o grau de maturidade de cada

genótipo nessa época (GODOY et al., 2005) e, selecionando dentre elas, as mais

produtivas que apresentem as características desejadas pelo mercado consumidor.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado em Ribeirão Preto, SP, nas dependências do Centro

Avançado de Pesquisa em Cana do IAC, na safra de 2019/2020.

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com quatro repetições, com as

parcelas constituídas de duas linhas de 5 metros de comprimento e 0,9 m de espaçamento

entre linhas, semeando-se 100 sementes por linha, no dia 05/11/2019.

Foram avaliadas dez linhagens de amendoim (13.10, 13.15, 13.19, 13.24, 13.29,

13.31, 13.34, 13.35, 13.38, 13.43) e, como controle, as cultivares IAC OL3 e Runner IAC

886, de ciclos conhecidos de 130 dias.

As avaliações para vagens foram realizadas aos 119 (02/02/2020) e 125 (09/02/2020)

dias após a semeadura.

Após as colheitas, as vagens foram lavadas com jato d’água sob pressão para expor

a coloração do mesocarpo, o chamado método “hullscrape” (WILLIAMS e DREXLER,

1981), para posterior comparação com a coloração da Tabela de Classificação de

Coloração de Maturação de Vagens (Profile Board), desenvolvido pela Universidade da

Georgia, USA (WILLIAMS e DREXLER, 1981; BOOTE, 1982).

Após a separação e classificação, contou-se o número de vagens em cada classe de

cor e, foram descartados os “pegs” e vagens em início de desenvolvimento.

Aos 125 DAS realizou-se a colheita de uma linha de 5 m de cada linhagem. Essas

plantas foram despinicadas manualmente e suas vagens secas em terreiro ao sol, para

estimativa de sua produtividade em kg ha-1.

Obteve-se também a porcentagem do número de vagens maduras aos 119 e 125

DAS e a porcentagem do ganho no número de vagens maduras do DAS 119 para 125.

Para a obtenção desses dados, utilizou-se a soma das vagens classificadas como preta e

marrom (R9 e R8) na escala da Tabela de Classificação de Coloração de Maturação de

Vagens.

OBJETIVOS

Este trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade e o grau de maturidade das

vagens de dez linhagens de amendoim tipo “runner” do programa de melhoramento

genético de amendoim do Instituto Agronômico (IAC), em duas épocas de colheita, para

as condições edafoclimáticas de Ribeirão Preto, SP, visando selecionar cultivares com

ciclo reduzido.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Linhagens Média

13.24 7.625 a

13.38 6.941 ab

13.19 6.566 ab

Runner IAC 886 6.460 ab

13.29 6.449 ab

13.34 6.155 ab

IAC OL3 5.969 ab

13.10 5.850 ab

13.15 5.778 ab

13.31 5.617 b

13.35 5.611 b

13.43 5.567 b

Média 6.216

CV (%)

DMS

18,06

2.006

Figura 1. Porcentagem do número de vagens maduras de linhagens de

amendoim colhidas antecipadamente em Ribeirão Preto, SP, na safra de

2019/2020.

Figura 2. Porcentagem do ganho em número de vagens maduras dos

119 DAS para 125 DAS, em linhagens de amendoim colhidas

antecipadamente em Ribeirão Preto, SP, na safra de 2019/2020.

Tabela 1. Produtividade média (kg ha-1) de linhagens de

amendoim colhidas antecipadamente em Ribeirão

Preto, SP, na safra de 2019/2020.

CONCLUSÃO

 A linhagem 13.24 apresentou a maior produtividade (7.625 kg ha-1) entre as linhagens avaliadas. 

 A linhagem 13.34 apresentou o maior valor em porcentagem de vagens maduras formadas aos 119 DAS (56,1%). 

 Os maiores acréscimos de porcentagem de ganho no número de vagens maduras em uma semana de plantio foram verificados nas linhagens 13.15 e13.24. 

 Há linhagens promissoras que serão avaliadas em mais ambientes visando à obtenção de cultivares produtivas de ciclo curto.
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