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INTRODUÇÃO 
 

 O cultivo do amendoim na safra 2019/2020 aumentou 7% totalizando 149,6 mil 

hectares no Brasil, sendo a microrregião do Oeste Paulista responsável por grande 

parte dessa produção (CONAB, 2020). Essa microrregião é composta por ambiente 

marginal para produção de grãos, pois é composta por solos arenosos, baixo teor 

matéria orgânica consequentemente baixa fertilidade natural. 

 Em ambientes como esse pode ser que ocorra resposta de macro e 

micronutrientes aplicados via folha, como complemento da adubação via solo em 

momentos de maior demanda nutricional da cultura (MENEGHETTE et al., 2017), 

porém essa prática ainda é incipiente principalmente nesses ambientes, onde a 

agricultura ainda é pouco explorada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 O experimento foi conduzido na safra de 2019/2020, na área experimental do 

campus da UNESP de Dracena, FCAT (Faculdade de Ciências Agronômicas e 

Tecnológicas), localizado no município de Dracena - SP. O solo do local do 

experimento é classificado como Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico (SANTOS 

et al., 2018). 

 A semeadura manual foi realizada em 02/12/2019 (cultivar IAC OL3) com 

espaçamento de 0,90 m entre linhas, 3 linhas de semeadura com 5 metros de 

comprimento e 20 sementes por metro linear resultando em um stand aproximado 

de 12 plantas por metro linear. A adubação de semeadura foi com 300 kg ha-1 do 

formulado 04-14-08. 

 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 4x2, com quatro repetições. Sendo quatro doses de fertilizante foliar, 0; 0,5; 

1,0 e 2 kg ha-1 aplicados em V6 e R1 do amendoinzeiro. O produto comercial 

utilizado foi o Green Cash 70 (Nutriplant) contendo, Nitrogênio (N): 10,0%, Fósforo 

(P2O5): 52,0%, Potássio (K2O): 8,0%, Enxofre (S): 2,4%, Boro (B): 0,02%, Cobre 

(Cu): 0,05% e Ferro (Fe): 0,1%. A aplicação foi realizada pulverizador agrícola a 

pressurizado a CO2, com barra contendo 06 bicos distanciados a 0,50m cada, com 

vazão de 200 L ha-1. 

 A colheita foi realizada na maturação fisiológica dos grãos, determinando-se a 

produtividade através da colheita manual de 3 m da linha central, desprezando 1 

metro das extremidades de unidade experimental, os grãos em vagens foram 

pesado e a produtividade de amendoim em vagem foi estimada em kg ha-1.  No 

mesmo momento foi realizada a coleta de 0,5 m-1, sendo a parte aérea das plantas 

levadas a estufa de circulação forçada a 65°C até atingir peso constante em 

seguidas pesadas para determinar a matéria seca. Após foi determinado, o índice 

de colheita através da relação entre o peso de vagens (13% de umidade) e a 

matéria seca. 

 O estudo estatístico constou de análises de variância e as médias dos 

tratamentos experimentais foram comparadas pelo teste de Tukey e regressão ao 

nível mínimo de 5% de probabilidade, utilizando-se software estatístico Sisvar. 

CONCLUSÃO 
 

 Aplicações foliares de macro e micronutrientes associados em amendoinzeiro de baixo potencial produtivo não atribui em incremento de produtividade, matéria seca da 

parte aérea e índice de colheita. 

OBJETIVOS 

 
   O objetivo do ensaio foi avaliar a produtividade, matéria seca e índice de colheita 

em função da aplicação de diferentes doses de macro e micronutrientes em dois 

estágios de desenvolvimento diferente, sendo um estágio vegetativo e outro 

reprodutivo.  

ADUBAÇÃO FOLIAR COM ASSOCIAÇÃO DE MACRO E MICRONUTRIENTES EM 

DOIS ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DO AMENDOINZEIRO CULTIVADO EM 

SOLO ARENOSO 
 

Samuel Ferrari(1), João Vitor Lisboa Campos(2), Luis Fernando dos Santos Cordeiro(2), Luís Guilherme Delovo 

Carara(2), Sony Anderson Cidreira Bastos(2), Matheus Luís Oliveira Cunha(2) 

  

  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Doses de adubo 

kg ha-1 

Estágios 

  V6 R1 

0 274,11 307,36 

0,5 283,99 350,94 

1 257,48 230,73 

2 294,46 313,82 

y= 277,51ns 300,71ns 

CV% 15,1 

Doses de 

adubo kg ha-1 

Estágios 

  V6 R1 

0 93 109 

0,5 94 78 

1 101 86 

2 76 90 

y= 91ns 91ns 

CV% 19,0 

Doses de adubo 

kg ha-1 

Estágios 

  V6 R1 

0 2651,3 3302,3 

0,5 2710,8 2790,1 

1 2669,2 2881,8 

2 2252,7 1873,0 

y= 2571,0ns 2711,8ns 

CV% 18,5 

Tabela 1. Produtividade em vagens do 

amendoinzeiro (kg ha-1). Médias seguidas por 

letras iguais não se diferenciam pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade.  Dracena-SP. 

Tabela 2. Matéria seca do amendoinzeiro no 

final do ciclo da cultura. Médias seguidas por 

letras iguais não se diferenciam pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. Dracena-SP. 

. 

Tabela 3. Índice de colheita (%) do 

amendoinzeiro. Médias seguidas por letras 

iguais não se diferenciam pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. Dracena-SP. 


