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RESUMO 

Para estudar o efeito da aplicação de adu
bos foliares com fitoreguladores na produti¬ 
vidade do amendoinzeiro 'Tatu - 53', efe
tuou-se ensaio em uma Terra Roxa Estrutura
da, na Faculdade de Ciências Agrárias de Ja¬ 
boticabal (SP) . O experimento constou da 
aplicação, em diferentes épocas, dos adubos 
foiiares Ferti-Foiiage (21-21-21) e Wuxal 
(9-9-7) para NPK. Para isto realizaram - se 
os tratamentos controle sem adubaçao, aduba 
çao no solo de 250 kg/ha da formulação (9 -
30-16) para NPK, Ferti-Foliage aplicado 23 
dias após a emergência, Ferti-Foliage apli
cado no início do florescimento e Ferti-Fo-
liage aplicado em pleno florescimento. Além 
disso aplicou-se Wuxal 23 dias após a emer
gência, Wuxal no início do florescimento e 
Wuxal em pleno florescimento. Devido á fer¬ 
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INTRODUÇÃO 

Numerosos trabalhos têm sido realizados com adubaçao do 
amendoinzeiro, sendo que a diversidade dos resultados obtidos 
nio permitiu ainda o estabelecimento de recomendações cone 1ü-
s i vas. 

GORE (19^1) trabalhando com o cultivar Spanish, consi
derou que a melhor resposta foi obtida com aplicação de **50 
kg/ha da formula (6-6-6) para NPK. Já para Runner nio encon -
trou reação para o nitrogênio, caso em que recomenda 170 kg/ 
ha de superfosfato e 56 kg/ha de cloreto de potassio. 

RODRIGO (19^9) considerou que fertilizantes comerciais, 
ricos em fósforo e potássio, com baixo teor de nitrogênio, são 
preferíveis, aplicados a razão de 300 a 500 kg/ha. Recomendou 
que os fertilizantes sejam colocados no sulco, abaixo das se
mentes, por ocasião do plantio, devido as raízes do amendoin
zei ro não se espalharem muito fora das linhas. 

YORK δ COLWELL (1951) comentaram o fato do amendoinzei-
ro extrair grandes quantidades de elementos nutritivos do so
lo apesar de muito dificilmente reagir as adubaçoes. Aplica
ção de fertilizantes na zona de formação dos frutos e não pro
priamente na região do sistema radicular poderia mostrar - se 
mais efetiva. 

tilidade natural do solo utilizado, não se 
observaram diferenças significativas entre 
os tratamentos. Verificou-se porém, uma ten¬ 
dência de aumento no numero de vagens e de 
sementes nas plantas tratadas com Ferti-Fo¬ 
liage nas diferentes épocas. Ferti-Foliage, 
(21-21-21), aplicado no início da florescên¬ 
cia, tendeu a elevar também a produção de 
sementes e de palhada do amendoinzeiro. A¬ 
plicaçao de NPK (9-30-16) 250 kg/ha, no 
plantio, mostrou tendência de aumentar a pro¬ 
dução de sementes e o peso da palhada. 



BEATTIE et dlii (1953) observaram que apesar do amen-
doinzeiro ser capaz de fixar nitrogênio atmosférico é esgo-
tante do solo. Uma cultura produzindo 1.000 kg de amendoim sem 
casca e 2.000 kg de feno, retira 65 kg de N, 11 kg de P, 50 
kg de Κ e 40 kg de Ca do solo. Consideram que as fórmulas pa
ra adubaçao do amendoinzeiro devem conter bastante fósforo e 
pouco nitrogênio e potássio, sendo que usualmente o amendoin-
zeiro é plantado utilizando apenas os elementos nutritivos re 
manescentes das culturas precedentes. 

NAKAGAWA et dlii (1966) nao observaram variações signi
ficativas na produtividade de amendoinzeiro tratado com NPK 
no solo, sendo que calagem promoveu aumentos na produção. 

TELLA et dlii (1971) em um Latossolo Roxo, notaram que 
Ν, Ρ e Κ causaram aumentos significativos na produção de amen 
doim em, respectivamente, três, um e dois experimentos reali
zados. 

THIMMEGOWDA et dlii (1975) observaram que aplicação de 
NPK no solo e adubações foiiares com Navaras (NPK + micronu-
trientes) 0 , 1 2 5 a 0,75¾, ^5 dias após a semeadura, aumentaram 
a produtividade de vagens e os componentes da produção do a-
mendoinzeiro. 

PUTTASWAMY et dlii (1976) verificaram que adubaçio com 
NPK e pulverização foliar com Navaras 0,25¾, no estagio de pré 
florescência do amendoinzeiro e 15 dias mais tarde, produzi
ram, respectivamente, 1 ,82 e 2,23 t/ha de amendoim. 

VALI et dlii (1978) notaram que aplicação de 20 kg Ν + 
+ kQ kg de P20ç/ha resultou nos melhores aumentos na produção 
do amendoinzeiro. Aplicação de todo fertilizante no solo ou 
parte dele em pulverização foliar apresentaram resultados se
melhantes. 

No presente experimento estudou-se o efeito da época de 
aplicação de dois adubos foiiares com fitoreguladores (Ferti-
Foliage e Wuxal) na produtividade do amendoinzeiro cultivar 
Tatu-53 em uma Terra Roxa Estruturada. 



MATERIAIS Ε MÉTODOS 

Realizou-se o ensaio em condições de campo, na área ex
perimental da Faculdade de Ciências Agrárias de Jaboticabal. 
Utilizousse uma area de 256,8 m^. Cada parcela possuía 4 m de 
comprimento por 29k m de largura, sendo cada uma dessas parce 
Ias constituída por k linhas espaçadas de 0,60 cm, com 20 
plantas por metro. 0 solo foi Λ caracterizado como uma Terra Ro 
xa Estruturada possuindo pH de 5 , 9 , 1,7¾ de carbono orgânico, 
0,03 e 0,80 e.mg/100 ml TFSA de PO^ e K, respectivamente, a-
lém de ^,60 e.mg/100 ml TFSA de Ca + Mg. 

Empregou-se o delineamento estatístico inteiramente ca
sual izado com oito tratamentos e quatro repetições. A semeadu 
ra foi realizada em 6 de março após adequado preparo do solo. 
Utilizaram-se sementes do amendoinzeiro Arachis hypogaea cv. 
Tatu-53. No decorrer do ciclo da planta realizaram-se os tra
tos culturais normais para o amendoinzeiro. Além do controle, 
efetuou-se um tratamento com adubação no solo de NRK (9-30-16) 
na dosagem de 250 kg/ha. Os demais tratamentos constituíram -
se de diferentes épocas de aplicação dos adubos foliares: Fer 
t i-Foliage (Hoechst) constituído de NPK, Co, Cu, Fe, Ι,Μη,Μο 
e Zn, vitaminas e fitoreguladores; Wuxal (Philips Duphar) for 
mado por NPK, B, Mo, Fe, Mn, Cu, Ni e Co, vitamina Bi e fito = 

reguladores. Aplicaram-se os adubos Ferti-Foiiage (z1-21-21) 
e Wuxal (9.-9-7) 23 dias após a emergência (a), no início do 
florescimento (b) e em pleno florescimento (c). Os adubos fo
liares foram aplicados na dosagem de 3 kg/ha. 

Na colheita determinou-se o número de vagens por planta 
(NV), número de sementes por vagem (NS) e rendimento de se
mentes na vagem caracterizado como a relação média peso de se 
mentes/peso das vagens (PS/PV). Verificou-se também o peso de 
100 sementes (P100), produção de sementes em kg/ha (PS), pro
dução de palhada em kg/ha (PP) e produção de sementes por par 
cela/peso de palhada + peso da casca (PS/PP + PC). 



RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 

Aplicação de adubos foiiares em diferentes épocas e adu 
baçao no solo não alteraram significativamente os parâmetros 
de produção analisados. Isto provavelmente devido ao uso de 
uma Terra Roxa Estruturada, naturalmente fértil, como local 
de plantio (Tabela 1). Também não foram notadas variações na 
produtividade do amendoinzeiro com aplicação de NPK no solo 
por NAKAGAWA et alii (1966), porém PUTTASWAMY et alii (1976) 
observaram aumentos na produção com uso de NPK no solo, aduba 
ção foliar e fitoreguladores. 

Apesar dos tratamentos não apresentarem diferenças sig
nificai i vas, notou-se uma tendênc i a de aumento no número de va
gens e de sementes nas plantas tratadas com Fert i - Foi i age nas d i fe 
rentes épocas. Fert i-Foi iage (21-21-21) apl içado no início da fio 
rescência tendeu a elevar também a produção de sementes e de palha 
da (Tabela 1). ΤIMMEGOWDA et alii (1975) também ver i f i ca ram aumen 
tos na produção de amendoinzeiros pulverizados com adubo fo
liar contendo macro e micronutrientes. 

Ainda sem se notar diferença significativa, observou-se 
uma tendência de aumento na produção de sementes e peso da pa 
lhada quando se utilizou adubação com NPK (9-30-16) no solo 
(Tabela 1). A alta concentração de fertilizante aplicada no 
solo pode explicar esta tendência. Em alguns ensaios realiza
dos em condições semelhantes de solo, TELLA et alii (1971) tam 
bém observaram elevação na produção de amendoim com aplicação 
de NPK. 

CONCLUSÕES 

a) Fertilização foliar em diferentes épocas e adubação 
no solo aplicada no plantio, não alteraram significativamente 
a produtividade do amendoinzeiro em uma Terra Roxa Estrutura
da. 

b) Aplicação de Ferti-Foiiage em diferentes épocas tendeu 
a aumentar o número de vagens e de sementes por vagem. 





c) A produção de sementes e de palhada apresentou uma 
tendência de aumento nos tratamentos com NPK no solo e com Fer 
ti-Foliage no início da florescência. 

SUMMARY 

PEANUT (Araohis hypogaea cv. Tatu-53) PRODUCTIVITY 
UNDER NUTRIENT FOLIAR SPRAYS CONTAINING GROWTH 
REGULATORS. 

Two nutrient foliar sprays, namely Ferti-Foliage (21-21 
-21) and Wuxal (9-9-7), were applied to peanut plants under 
field conditions. Both were applied 23 days after germination 
of seeds, at the beginning of flowering, and during flowering. 
Other treatments were application of NPK fertilizer (9-30-16, 
250 kg/ha) into the soil and check (no fertilizer). 

The experiment was carried out on a latosolic Β "Terra 
Roxa" soil, sowing being made on March 6th and harvest on July 
10th. 

Statistical analysis showed no significant differences 
amongst treatments. However, certain treatments had better 
yields. For instance, application of Ferti-Foliage showed a 
tendency to increasing number of pods per plant and number of 
seeds per pod. Same product when applied at the beginning of 
flowering had a tendency to increase production of seeds and 
of forage. Application of NPK (9-30-16) into the soil showed 
similar results. 
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