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INTRODUÇÃO

O programa de melhoramento genético de amendoim do Instituto Agronômico

(IAC), após obter e identificar linhagens elite no programa realiza experimentos de

validação do material, em parcelas maiores do que se utiliza em ensaios regulares de

linhagens. Os testes em parcelas maiores permitem melhor visualização das

qualidades do material, especialmente quando realizados junto aos campos de

produção, nas condições de cultivo da região, e conduzidos pelos próprios produtores.

Entre as características a serem avaliadas nesta etapa pós-melhoramento, o

potencial produtivo é sempre uma característica a ser buscada, mas a estabilidade

produtiva também é importante na escolha dos melhores materiais, pois reflete a sua

capacidade de manter médias desejáveis de produtividade em diversos ambientes

(SANTOS et al., 2018).

Em um teste em parcelões realizado na safra 2019/2020, um conjunto de

linhagens e cultivares do IAC foi avaliado, plantando-se cada material no mesmo local

em 3 épocas distintas, durante a estação de cultivo, com a finalidade de observar o

comportamento das linhagens e cultivares criando-se uma diversidade de ambientes e

permitindo a realização de análise estatística dos dados.

Em determinada época do desenvolvimento do ensaio, ocorreu uma infestação

de virose, que atingiu o ensaio e as lavouras plantadas em seu entorno. Em função

disso, optou-se por realizar avaliação do material quanto à possibilidade de se detectar

genótipos com possível resistência ou tolerância à doença. Em pesquisas anteriores,

observou-se que essa virose é causada pelo tospovírus GRSV (Groundnut ringspot

virus), transmitida por tripes da espécie Frankliniella schultzei (CAMELO-GARCIA et

al., 2014; CULBREATH et al., 2003).

Em áreas com incidência da doença, perdas na produção de vagens foram

estimadas em 38% e os prejuízos são intensificados quando há redução no estande de

plantas, chegando a 64% a redução na produção (MICHELOTTO et al., 2019).

MATERIAIS E MÉTODOS

O ensaio foi plantado em Tupã, estado de São Paulo, em solo podzolizado

com baixo teor de argila.

Realizou-se a aplicação de 2.000 Kg ha-1 de calcário dolomítico na área e,

antes do plantio, o solo foi adubado com 300 Kg ha-1 da fórmula (NPK) 2-27-10.

Avaliaram-se os genótipos: IAC OL3, IAC Sempre Verde, IAC OL5, e as

linhagens 11.20, 11.27, 11.29, 10.677, 10.719 e 599.

Cada parcela foi constituída de 6 linhas de 10 m de comprimento. O plantio

da 1.a época foi realizado em 25/10/2019, o da 2.a época em 13/11/2019 e, da 3.a

época em 15/12/2019.

Nas três épocas, as plantas apresentaram boa emergência e bom

desenvolvimento.

O segundo plantio foi o mais afetado, registrando um número significativo de

plantas com sintomas de ataque do vírus. No plantio de 3.a época foi observada

plantas com virose, mas com uma menor frequência.

A virose foi avaliada em cada parcela contando-se, em cada uma das 4 linhas

úteis da parcela, o número de plantas com algum sintoma da doença.

A colheita foi realizada em 04/03/2020 para o plantio de 1.a época (130 dias

após a semeadura), 23/3/2020 (130 dias após a semeadura) para a 2.a época e em

17/4/2020 para a 3.a época (123 dias após a semeadura).

Para avaliação da produtividade foram colhidos, nas linhas úteis de cada

parcela, 4 trechos de 2 metros de comprimento.

Após a colheita, as vagens foram despinicadas de forma manual e secas ao

sol até obtenção de umidade constante.

CONCLUSÃO

A produtividade média variou entre as épocas de plantio, tendo sido maior no plantio realizado em outubro (1a época).

Houve decréscimo de produtividade nos plantios de 2a e 3a épocas em decorrência da virose.

A linhagem 11.20 mostrou alto potencial produtivo entre os genótipos avaliados. 

A linhagem 10.677 apresentou maior estabilidade produtiva, maior  produtividade na média das 3 épocas de plantio e potencial para resistência à virose.

OBJETIVOS

Este trabalho relata resultados da avaliação dos genótipos quanto à produtividade,

estabilidade produtiva e reações à virose causada pelo tospovírus GRSV (Groundnut

ringspot virus).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Genótipos 1a Época 2a Época 3a Época Médias (Tocher)1

L.11.20 7.556 5.237 4.839 5.877(3)

L.11.27 6.208 5.118 3.739 5.022(1)

L.11.29 6.653 5.609 3.247 5.170(2)

L.10.677 6.201 6.194 5.453 5.959(3)

L.10.719 5.583 6.174 3.369 5.042(1)

L.599 6.028 4.785 4.811 5.208(2)

IAC Sempre Verde 5.444 5.187 4.324 4.985(1)

IAC OL5 5.667 5.826 4.006 5.166(2)

IAC OL3 6.049 5.222 4.486 5.252 (2)

Médias 6.154 5.484 4.253 5.297

TABELA 1. Produtividade de linhagens e cultivares de amendoim plantados

em três épocas, em Tupã - SP, na safra de 2019/2020.

Genótipos
2a Época 3a Época Médias/Épocas

NPV NPV NPV

L. 11.20 7,50 a 4,25 ab 5,88 a

L. 11.27 5,50 ab 3,75 ab 4,63 abc

L. 11.29 6,50 ab 4,25 ab 5,38 ab

L. 10.677 1,75 b 1,75 b 1,75 c

L. 10.719 6,25 ab 4,75 a 5,50 ab

L. 599 6,25 ab 2,75 ab 4,50 abc

IAC Sempre Verde 3,00 ab 1,75 b 2,38 bc

IAC OL5 6,00 ab 4,25 ab 5,13 ab

IAC OL3 6,25 ab 4,25 ab 5,25 ab

TABELA 2. Número de plantas infestadas com vírus (NPV) em

genótipos de amendoim, em Tupã - SP, na safra de 2019/2020.
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