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INTRODUÇÃO

Em muitos aspectos, a produção de amendoim para semente é semelhante a

produção para a indústria de alimentos, porém a preocupação com a nutrição,

é essencial para obtenção de boa qualidade de sementes. Semente é um dos

principais fatores para a produção de amendoim comercial, carregando todo

potencial produtivo de uma determinada cultivar. (UITDEWILLIGEN, 2019).

Uma das preocupações é com elemento Boro, pois a deficiência provoca um

dano interno na semente denominado “hollow heart”, caracterizado como a

deformação e escurecimento dos cotiledones (HARRIS; GILMAN, 1957; COX;

REID, 1964; SINGH et al., 2004; 2007). O “hollow heart” causa significativa

perda de qualidade da produção, quando destino for o uso para semente

(HARRIS; BROLMANN, 1966; NAYYAR et al.,1990; SUDARSAN;

RAMASWAMI, 1993; GASCHO; DAVIS, 1995). O objetivo deste estudo foi

avaliar a qualidade das sementes de amendoim em função da aplicação de B
via foliar e associada com via solo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os experimentos foram desenvolvidos em uma área de reforma de cana-de-

açúcar no município de Ribeirão Bonito-SP (22º04' S, 48º10' W, altitude: 590

m), no ano agrícola 2018/19. O clima na região é classificado como Cfa,

segundo Köppen, com pluviosidade e temperatura média de 1.315 mm e 20,7

ºC, respectivamente (CPTEC, 2020).

O estudo foi realizado em delineamento experimental com blocos

casualizados, com 4 repetições. No primeiro experimento, foi realizado

aplicações foliares de ácido bórico (Bab: doses 0, 250, 500, 750, 1000 e 1250 g

ha-1). Enquanto, no segundo experimento aplicou o octaborato de sódio, via

solo, (Boct: dose 500 g ha-1), associado com a aplicação de ácido bórico, via

foliar (Bab: doses 0, 250, 500, 750, 1000 e 1250 g ha-1 de B). As parcelas

foram de 3,6 metros de largura, com 4 linhas de plantio de espaçamento 0,90

m (2 linhas centrais como parcela útil), 20 metros de comprimento e um

estande médio de 12 plantas por metro.

A cultivar de amendoim utilizada foi a IAC OL 4 pertencente ao grupo Virgínia

ou Runner, a qual possui hábito de crescimento rasteiro. O plantio foi realizado

no dia 10 de outubro 2018, com o arranquio 127 dias após o plantio. A

aplicação do boro via foliar ocorreu em três momentos: 30, 45 e 60 dias após

a emergência (DAE) da cultura, usando como fonte o ácido bórico (H3BO3;

17% de B). As aplicações foram realizadas utilizando um pulverizador

pressurizado com CO2, operando à pressão constante de 150 kPa, munido de

barra de aplicação com quatro bicos jato plano, do tipo leque, modelo 110.04,

espaçados em 0,50 m, que proporcionaram volume de calda equivalente a

200 L ha-1. Na associação B solo e foliar, a aplicação de B via solo foi feita

usando o octaborato de sódio (Na2B8O1.4 H2O; 21% de B), no sistema plante-

aplique logo após o plantio. O sistema plante-aplique é baseado na aplicação
via solo logo após o plantio da cultura.

Aos 133 dias após o plantio, após a devida secagem das plantas no campo,

foram colhidos as 2 linhas centrais de cada parcela, para avaliação da

qualidade da semente. Foram avaliados maturação dos grãos e germinação.

O teste de germinação foi realizado de acordo com as Regras para Análise de

Sementes (BRASIL, 2009). A porcentagem de plântulas normais foi

determinada somando-se as sementes germinadas que originaram plântulas

consideradas normais na contagem realizada no quinto dia após a instalação

do teste. Não houve o tratamento das sementes com fungicidas, inseticidas ou

nutrientes. Os dados foram submetidos à análise de variância, quando o F foi

significativo, as médias foram comparadas pelo teste de regressão (P < 0,05).

CONCLUSÃO

Somente as aplicações via foliar influenciam a germinação de plântulas

normais e anormais. Aplicações foliares das doses de 500, 750 e 1.000 g ha-1

de B foliar, aumentam as porcentagens de germinação de plântulas normais.

Portanto, a associação de B via foliar e solo nas doses de 250, 500, 750,

1.000 e 1.250 g ha-1 de B, resultam em porcentagens de germinação de

plântulas normais com constância e superioridade a 88% e de plântulas

anormais inferiores a 9%, quando comparado a aplicação somente via foliar,

em solo com baixo conteúdo de B (<0,12 mg dm-3). Conclui que mais estudos

são recomendados para entender o efeito da adubação borratada nos
componentes da qualidade de semente de amendoim.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A variável germinação de plântulas normais e plântulas anormais foram

influenciadas significativamente em função das aplicações de B foliar (Bab) no

amendoim IAC OL 4. Verifica-se que a germinação de plântulas normais e

anormais não sofreram influência significativa em função da associação da
aplicação de B via foliar (Bab) e solo (Boct 0.5) (Tabela 1).

Tabela 1. Valores médios e significância dos parâmetros: germinação de plântulas

normais e plântulas anormais em função da aplicação de B via solo (Boct 0.5) e foliar (Bab)

na cultivar de amendoim IAC OL 4. Ribeiro Bonito-SP, 2018/19.

CV e EP representam o coeficiente de variação e o erro padrão, respectivamente; * –

significativo a 5% de probabilidade pelo teste de regressão; ns – não significativo.

A germinação de plântulas normais somente com aplicação de B foliar (Bab),

apresentou um comportamento quadrático positivo em função das doses de B

aplicadas, encontrando a máxima germinação (90,9%) com a dose ideal de

910 g ha-1 de B (R2: 94%; P <0,05) (Tabela 1; Figura 1.A). A germinação de

plântulas anormais com aplicação de B foliar (Bab) foi ajustada seguindo ajuste

quadrático negativo (Tabela 1; Figura 1.B). No entanto, verifica-se que a

aplicação controle de B via foliar (Bab) obteve uma porcentagem de 42,5%,

apresentando-se superior as demais doses.

Figura 1. Germinação de plântulas normais (A) e plântulas anormais (B) em função da

aplicação de B foliar (Bab) na cultivar de amendoim IAC OL 4. Ribeirão Bonito-SP,

2018/19.

Quanto a germinação de plântulas normais em função da associação da

aplicação de B via foliar (Bab) e solo (Boct 0.5), observa-se que a aplicação

controle de B foliar (Bab) (85,3%), resulta em germinação superior a 80%. A

germinação de plântulas anormais em função da associação da aplicação de

B via foliar (Bab) e solo (Boct 0.5), observa-se que a aplicação controle de B foliar

(Bab) (12,8%), resulta em na germinação mais alta quando comparada as

demais doses.

Doses de Bab

(g ha-1)

Bab Bab + Boct 0.5 Bab Bab + Boct 0.5

Plântulas normais Plântulas anormais

(%) (%)

0 49,8 85,3 42,5 12,8

250 66,5 92,8 28,8 6,0

500 85,3 88,8 11,5 8,0

750 80,8 90,5 15,3 8,8

1.000 85,3 95,0 14,8 5,0

1.250 73,3 93,5 20,8 5,8

EP 3,5 2,8 3,3 2,4

P-valor >0,0001* 0,1966ns >0,0001* 0,2802ns
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