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INTRODUÇÃO
A cultura do amendoim (Arachis hypogaea L.) é utilizada por muitos

agricultores para fazer rotação com a cana-de-açúcar nas áreas de reforma no

estado de São Paulo. Porém, ultimamente, há um crescimento na escolha do

cultivo da soja neste sistema de rotação, pois esta cultura vem ganhando força

no estado e disputando de modo acirrado com o amendoim na preferência dos

canavicultores e das usinas (BOLONHEZI, 2020).

Dessa forma, a região Centro Oeste, especialmente o médio norte de

Mato Grosso, apresenta reconhecida aptidão agrícola, terras favoráveis ao

cultivo e a mecanização em larga escala, clima bem definido, produtores

ávidos por alternativas econômicas voltadas ao mercado externo, o que pode

contribuir para a expansão do cultivo de amendoim no Brasil (LAZAROTTO,

2020). O objetivo deste estudo foi determinar a melhor época de semeadura

para cultivar de amendoim Granoleico nas condições de Sorriso-MT

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em área experimental do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia – IFMT Campus Sorriso, localizado no município de

Sorriso-MT, altitude média de 358 m, em solo classificado como Latossolo Vermelho

Amarelo distrófico com textura argilosa. O clima da região é tipo Aw, com temperatura

média de 26,2°C e pluviosidade média de 1970 mm anuais os quais são distribuídos nos

meses de outubro a abril (SOUZA et al., 2013).

Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados, com 3 repetições. Os

tratamentos foram 6 épocas de semeadura (07/11/2019, 28/11/2019, 19/12/2019,

09/01/2020, 30/01/2020 e 13/02/2020). A cultivar de amendoim foi a Granoleico,

desenvolvida pelo Criadero El Carmen da Argentina.

Os resultados das análises foram: pH (CaCl2) 5,30; P (resina) 5,0 mg/dm3; K 78

mg/dm3; Zn 1,0 mg/dm3; Fe 58 mg/dm3; Mn 0,6 mg/dm3; Cu 0,3 mg/dm3; Ca 19

mmolc/dm3; Mg 14 mmolc/dm3; Al 1 mmolc/dm3 e H+Al 40 mmolc/dm3 com saturação por

bases 46% e matéria orgânica 2,0%.

A análise granulométrica de areia, silte e argila apresentou 434, 26 e 540 g dm-3,

respectivamente. Visando aumentar a saturação por bases para 60%, foi realizado

calagem de 1,4 ton ha-1 de calcário dolomítico, 60 dias antes da semeadura da primeira

época, sendo este incorporado com 2 gradagens.

As parcelas foram compostas por 4 linhas de 4 metros de comprimento e

espaçamento de 0,90 m. As duas linhas centrais foram consideras como área útil,

totalizando 7,2 m2 por parcela.

A adubação de base consistiu na aplicação de 300 kg ha-1 do formulado NPK 04-

30-10, distribuído no sulco de semeadura. Em cobertura, aos 35 dias após a emergência

(DAE), foi realizada a aplicação de 500 kg ha-1 de gesso agrícola, aplicado a lanço em

área total.

O manejo fitossanitário foi feito conforme a recomendação para a cultura do

amendoim.

Aos 140 DAE a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª épocas de semeadura, aos 117 DAE a 5ª época e aos

109 DAE a 6ª época de semeadura, foram colhidas as plantas da área útil, pois as

vagens estavam no devido ponto de maturação nas respectivas datas. Para determinar a

produtividade de amendoim em vagens (kg ha-1) (corrigido a 8% de umidade),

rendimento de grãos (%), a massa de 100 grãos (g), número de vagens por planta (NVP),

número de grãos por planta (NGP) e número de grãos por vagem (NGV). Os dados foram

submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias dos tratamentos foram

agrupados pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias dos

tratamentos foram agrupados pelo teste de Scott-Knott a 1 e 5% de probabilidade.

CONCLUSÕES

Nas condições experimentais em que foi desenvolvida esta pesquisa, pode-se

concluir que as variáveis número de vagens por planta, número de grãos por planta e

massa de 100 grãos não obtiveram diferença significativa em função das épocas de

semeadura da cultivar Granoleico.

Somente a época 07 de novembro obteve o menor resultado de número de grãos

por vagem em relação as demais épocas. Os melhores rendimentos foram obtidos nas

épocas 09 de janeiro e 19 de dezembro. A época 07 de novembro resultou na maior

produtividade de vagens. Por fim, constata-se a necessidade de outros estudos para

obtenção da confirmação dos resultados obtidos nas condições de Sorriso-MT.
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