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INTRODUÇÃO

A cultura do amendoim é nativa da América do Sul e apresenta forte interação com
a biota do solo, sobretudo os fungos micorrízicos arbusculares. Por essa razão, os
biofertilizantes, apresentam potencial de uso na cultura do amendoim. Biofertilizantes
são definidos como todo insumo, que contém micro-organismos vivos, os quais
quando aplicados na superfície das plantas, sementes e solos, colonizam a rizosfera
ou interior dos tecidos vegetais, promovendo o crescimento devido ao aumento do
suprimento ou disponibilidade de nutrientes essenciais (VESSEY, 2003). Dependendo
do efeito proporcionado ou mecanismo de ação, recebem outras denominações, tais
como: se produz substâncias supressivas de patógenos e pragas (biopesticidas), se
induz promotores de crescimento (bioestimulantes), se estimula a fixação biológica de
N (inoculantes) ou aumenta a disponibilidade de fósforo no solo, dentre outras.
Contudo, esses insumos são considerados de forma genérica como fertilizantes
foliares. Há pouca informação sobre o uso de consórcios de micro-organismos na
cultura do amendoim.

MATERIAL E MÉTODOS

Ensaio Casa-de-Vegetação: Delineamento em blocos ao acaso, com 5 repetições.
T1- Testemunha; T2 - Bacillus pumillus e T3 - SoloPrêmio® (Azospirillum sp., Bacillus
subtilis, Bacillus pumillus, Bacillus amyloliquefaciens, Bradyrhizobium japonicum e
Bradyrhizobium elkani) desenvolvido pela empresa Solovita®. Cultivar IAC-OL3. Micro-
organismos foram inoculados nas sementes, antes da semeadura (09/03/2018) e
reaplicados após 30 dias. Foram utilizados vasos com 30 litros de volume e substrato
orgânico misturado com vermiculita e areia lavada.
Ensaio de Campo Safra 2018/19: Delineamento em blocos ao acaso, 5 tratamentos

e 10 repetições. Latossolo Vermelho eutrófico, reforma de canavial, semeadura em
nov/2018, cv. IAC-503. T1- Controle, T2- Bacillus subtillis, T3- Bacillus pumillus, T4-
Bacillus subtillis + Bacillus pumillus e T5- SoloPrêmio®. Foram realizadas duas
aplicações, a primeira aos 35 dias e a segunda 15 dias após
Ensaio de Campo Safra 2019/20 : Delineamento em blocos ao acaso, 8 repetições.

Latossolo Vermelho eutrófico, em sucessão à soja, Cultivar IAC-OL3 . T1- Controle, T2-
SoloPrêmio®, T3- Consórcio-1 (Azospirilum sp., Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis,
Bradyrhizobium japonicum) e T4-Consórcio 2 (Bacillus pumillus, Bacillus
amilolyquefaciens e Trichoderma sp.). As aplicações foram realizadas nos dias
20/12/2019 e 10/01/2020.
Avaliações e Análises dos Dados: No ensaio conduzido em casa-de-vegetação,

foram realizadas após a colheita as seguintes avaliações: número de nódulos, pegs e
vagens por planta, biomassa seca da parte vegetativa e do sistema radicular. Nos
ensaios conduzidos em campo, foram determinados: biomassa seca total, número de
vagens por planta, produtividade de vagens e grãos, massa de 100 sementes e
rendimento de grãos. Os dados foram submetidos a análise da variância e utilizou-se
teste de Tukey a 5% de probabilidade para comparar as médias.

CONCLUSÃO

Em condições controladas, o uso de consórcio de micro-organismos via semente e pulverizados na parte aérea, proporcionou aumentos de 46% na
nodulação do amendoim. Em duas safras com ensaios em campo, verificou-se aumento de 16% (496 kg ha-1) na produtividade de amendoim em casca com duas
aplicações foliares de SoloPrêmio®, quando ocorreu períodos de deficiência hídrica. Em ano com boa distribuição de chuva e maior fertilidade do solo, foi
observado aumento de 17% na biomassa seca total aos 90 dias, sem diferenças estatísticas para produtividade (ganhos de 548 kg ha-1).
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OBJETIVOS

Estudar os efeitos do uso de consórcio de micro-organismos sobre algumas
características agronômicas para os cv. IAC 503 e IAC OL-3, tanto em casa-de-
vegetação quanto em campo, para as condições edafoclimáticas de Ribeirão Preto/SP.
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Figura 1. Resultados de biomassa seca da parte aérea e raiz, número de 
vagens e nódulos por planta de amendoim IAC-OL3, submetido a aplicação 
de microorganismos na semente e parte aérea. T1- controle; T2- Bacillus 
pumillus e T3- SoloPrêmio®. Ensaio conduzido em casa-de-vegetação, 
Ribeirão Preto/SP, 2018. 

 

 

Figura 2. Produtividade de vagens do cultivar IAC-503, submetido a duas aplicações de micro-
organismos isolados ou em consórcio. Valores do CV=6,0 e teste F=6,36*, letras diferentes 
separam médias com diferença estatística (Tukey 5%). Ribeirão Preto, SP, 2019. 

 

 

Figura 3. Produtividade de grãos (kg/ha), de amendoim em casca (kg/ha) e biomassa seca total 
(kg/ha) aos 90 dias do cultivar IAC-OL3, submetido a duas aplicações de consórcios de micro-
organismos. Valores do teste F e CV% foram; 1,6 ns e 12%, 1,7 ns e 6,2%, 2,2* e 20,4%, 
respetivamente para as características grãos, amendoim em casca e biomassa seca, 
respectivamente. Letras diferentes separam médias com diferença estatística (Tukey 5%). 
Ribeirão Preto, SP, 2019. 

 


