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INTRODUÇÃO

A cultura do amendoim requer, em sua zona de desenvolvimento dos frutos, uma

alta necessidade Cálcio, este é o terceiro nutriente mais exigido e N e K requeridos em

maior quantidade (CRUSCIOL e SORATTO, 2007; FOLONI, 2016).

A matéria orgânica do solo é dividida em: matéria orgânica viva e não vivente.

Esta contribui em média com 98% do C em forma orgânica, carbono orgânico total

COT. O solo é um compartimento terrestre que se subdivide em: fração mineral e

orgânica. Esta corresponde em média 5% do teor no solo, dentro dessa fração temos a

chamada fração estável da matéria orgânica do solo (MOS), sendo representado pelo

húmus, fração mais estabilizada da matéria orgânica (MO), moléculas complexas de

difícil acesso pelos microrganismos, sendo um compartimento que engloba as

denominadas substâncias húmicas (SILVA, 2007).

MAPA (2020), traz os chamados bioinsumos, estes recomendados para

manutenção ou incremento da capacidade do solo em sustentar o crescimento e a

produtividade das plantas. Sendo assim, há hoje no mercado produtos que possuem

em sua composição elevados teores de compostos húmicos que irão auxiliar na

manutenção da microbiota do solo, elevação de cátions de caráter básicos como, por

exemplo, Ca2+, K+ e Mg2+ e na disponibilidade de P, competindo pelos sítios de

adsorção, liberando-o na solução.

MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se delineamento em blocos casualizados (DBC), com 4 repetições e

os tratamentos. A cultivar utilizada foi a IAC 503. As unidades experimentais foram

constituídas de 4 linhas de 5 metros de comprimento, sendo a área amostrada de

duas fileiras centrais, espaçadas a 0,90 metros e a densidade de semeadura foi de

20 sementes por metro.

Para a dosagem dos produtos (Fungicidas), foram seguidas as

recomendações dos fabricantes: Bravonil Ultrex, 2 l.ha-1; Engeo PlenoTM S: 0,2

L.ha-1; Pirate 1,2 L.ha-1; Opera: 0,6 L.ha-1 e Fastac Duo: 0,2 L.ha-1. Para os adubos

foliares seguiram as recomendações do fabricante: Rhizovator: 3 L.ha-1;

SeedBoost: 0,5 L.ha-1. As aplicações foram realizadas aos 35, 121, 133 e 149 dias

após o plantio (DAP), na ocasião da operação de aplicação do fungicida e/ou

inseticida. As aplicações dos produtos foram realizadas utilizando pulverizador

terrestre na vazão de 300 L.ha-1, equipados com pontas de pulverização TTJ60 -

11003 110° duplo leque espaçadas a 0,5 m.

Ao final do ciclo foi realizada a colheita das unidades experimentais nas duas

linhas centrais, considerando 9,0 m2 para obtenção da produtividade em kg ha-1. Os

dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, para efeito de

significância dos tratamentos e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de

probabilidade.

CONCLUSÕES

● Os adubos foliares testados neste ensaio são compatíveis com os fungicidas em mistura de tanque, não prejudicando o controle de cercosporioses; 

● A aplicação de adubos foliares proporciona incrementos variáveis na produtividade do amendoim.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

TRAT. 90 DAP 130 DAP

T1: Cultivo padrão regional 1,6 6,9

T2: Rhizovator 3l/ha aos 35 DAP 1,5 6,8

T3: SeedBoost 0,5l/ha aos 121 DAP 1,4 6,5

T4: Rhizovator 3l/ha aos 100, 121, 133 e 

150
1,3 6,4

T5: T2 + T4 1,2 6,4

T6: SeedBoost 1,0l/ha aos DAP 1,5 6,7

T7: T2 + T3 1,4 6,6

F 0,91 0,98

Relação Sc.ha-1 Kg/ha-1 %

T2/T1 8,73 218 11,09

T3/T1 7,37 184,5 9,35

T4/T1 39,78 994 35,78

T5/T1 39,68 992 35,68

T6/T1 77,73 293,25 14

T7/T1 10,5 263,75 12,88

Tabela 1. Notas de sintomas de mancha preta da cultura do amendoim, em função dos

tratamentos e épocas de avaliação da doença foliar, pindorama, SP, safra 2019/2020.

Tabela 2. Relação produtividade entre T1 e demais tratamento.

Figura 1. Produtividade em função dos tratamentos utilizados.


