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Produtividade do amendoim em resposta a doses de fósforo e inoculação 

com Bradyrhizobium sp. 

 

RESUMO 

A cultura do amendoim é eficiente no aproveitamento de adubações 

residuais. Entretanto, novas cultivares de maior potencial produtivo têm se 

mostrado mais exigentes nutricionalmente. O objetivo com esse trabalho foi 

avaliar a produtividade de grãos do amendoim IAC OL3 em resposta à 

combinação entre doses de fósforo e inoculação de sementes com 

Bradyrhizobium sp., em sistema de reforma de canavial. O experimento foi 

realizado no município de Santa Ernestina, SP, em área de cultivo comercial de 

amendoim. O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso, em esquema 

fatorial (2x4) + 2 tratamentos adicionais, com cinco repetições. Os tratamentos, 

dentro do fatorial, foram constituídos por quatro doses de fósforo (0, 30, 60 e 

90 kg ha-1 de P2O5) associadas à presença e ausência de inoculação das 

sementes. Os tratamentos adicionais foram a inoculação das sementes com 

Bradyrhizobium sp., SEMIA 6144, na presença e ausência de adubação NPK 

(N=10, P2O5=60, K2O=30 kg ha-1). A produtividade do amendoim não foi 

diferente em função das doses de fósforo, inoculação das sementes ou da 

interação entre estes fatores, e também não variou em função dos tratamentos 

adicionais, ou seja, inoculação das sementes na presença e ausência de 

adubação NPK. 

Palavras-chave: adubação fosfatada, Arachis hypogaea, inoculante. 
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Peanut yield to response to phosphorus doses and inoculation with 

Bradyrhizobium sp. 

 

ABSTRACT 

The peanut culture is efficient in the utilization of residual fertilizers, 

however, new cultivars with higher yield potential have shown to be more 

nutritionally demanding. The aim with this study was to evaluate the grain yield 

of peanut IAC OL3 in response to the combination between doses of 

phosphorus and seed inoculation with Bradyrhizobium sp. The experiment was 

carried out in the city of Santa Ernestina, SP, in a commercial peanut cultivation 

area. The design used was a randomized block, in a factorial design (2x4) + 2 

additional treatments, with five replicates. The treatments combined in factorial 

scheme were four doses of phosphorus (0, 30, 60 and 90 kg ha-1 of P2O5) 

associated with the presence and absence of seed inoculation with 

Bradyrhizobium sp., strain SEMIA 6144. The additional treatments were seed 

inoculation in the presence and absence of NPK fertilization (N=10, P2O5=60, 

K2O=30 kg ha-1). Peanut yield was not different as a function of phosphorus 

doses, seed inoculation or the interaction between these factors. It also showed 

no difference for the additional treatments with and without NPK fertilization. 

Keywords: phosphate fertilization, Arachis hypogaea, inoculant.
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Originário da América do Sul, o amendoim (Arachis hypogaea L.) é 

cultivado mundialmente e, no Brasil, está entre as oleaginosas de maior 

importância econômica e alimentar.  O principal estado produtor é São Paulo, 

que responde por mais de 90% da área cultivada no Brasil. Na safra 

2020/2021, a produção brasileira de amendoim foi de 596,9 mil toneladas, com 

165,6 mil hectares de área plantada e produtividade média de 3.604 kg ha-1 

(CONAB, 2021). 

Apesar de vários autores destacarem a importância do manejo 

adequado da adubação para obter boas produtividades (FINOTO et al., 2017), 

o amendoim é uma espécie que apresenta grande capacidade de aproveitar a 

adubação residual de culturas anteriores (HENN, 2013), sendo, portanto, muito 

utilizado nos sistemas de reforma de canaviais, recuperação ou reforma de 

áreas degradadas e nos sistemas de meiosi (Método Interrotacional Ocorrendo 

Simultaneamente).  

Novas cultivares de amendoim do grupo “Runner” têm mostrado que, 

além de aproveitar com eficiência adubações residuais, são mais exigentes em 

adubação, devido ao alto potencial produtivo, que pode atingir 7.000 kg ha-1.  

De modo geral, os solos do Brasil apresentam baixa disponibilidade de 

fósforo (P), em razão das reações de adsorção que ocorrem entre o elemento e 

sua matriz mineral. Assim, o P se torna um fator limitante da produtividade das 

culturas (NOVAIS e SMYTH, 1999; DUDA et al., 2013).  
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Desta forma, são necessários estudos com adubação para ganhos 

potenciais em produtividade, com destaque para a adubação fosfatada (IAC, 

2019). 

Além do P, outro elemento de destaque para garantir boas 

produtividades é o nitrogênio. Sabe-se que o amendoim é eficiente em 

associar-se com bactérias dos gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium, 

resultando na nodulação natural das raízes e, consequentemente, na fixação 

biológica do nitrogênio (FBN) (GIARDINI et al., 1985; SANTOS et al., 2014). 

Por sua vez, o P é um elemento fundamental na FBN, podendo assim, a 

adubação fosfatada e a inoculação das sementes no momento da semeadura, 

contribuir diretamente com o aumento de produtividade da cultura (MARQUES, 

2014). 

Desta forma, objetivou-se com este trabalho avaliar a produtividade da 

cultura do amendoim em resposta a adubação fosfatada em sistema de 

reforma de canavial, com e sem inoculação de sementes com Bradyrhizobium 

no momento da semeadura. 
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2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 – Importância econômica e origem do amendoim 

 

O amendoinzeiro é originário da América do Sul (BARBOSA, 2014). 

Considerado uma das oleaginosas de maior importância econômica e alimentar 

a nível mundial, o amendoim movimenta milhões de dólares no mercado 

mundial todo ano. 

Devido sua alta capacidade de adaptação à diferentes condições 

hídricas, climáticas, de temperatura e solo (BARBOSA, 2014), é amplamente 

cultivado na América, sendo também cultivado na Ásia e na África 

(MORETZSOHN et al., 2004). 

No Brasil, a produção de amendoim tem se expandido, com produção de 

597 mil toneladas na safra 2020/2021, e 165,6 mil ha de área plantada, um 

aumento de 46 mil ha em relação à safra 2015/2016 (CONAB, 2021). 

Anteriormente à cultura da soja ter atingido o domínio do mercado, o 

amendoim tinha grande destaque na produção de óleo comestível no Brasil. 

Fatores como elevado custo de produção, baixo rendimento, variações 

drásticas nos preços e competitividade de mercado com a soja foram 

determinantes para a redução da importância do amendoim no mercado 

brasileiro (MARTINS, 2006). 

Em virtude desse fato e, por possuir grande capacidade de aproveitar o 

efeito residual de adubações de outras culturas (HENN, 2013), o amendoim 

atualmente é muito utilizado nos sistemas de rotação, renovação de canaviais 

e sistema de meiosi, também na cana-de-açúcar. 
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Em decorrência dos avanços das tecnologias de produção de amendoim 

a campo, esta cultura tem tido grande aumento na produtividade. O manejo da 

adubação é um dos principais fatores que influenciam a produtividade do 

amendoim (FINOTO, 2017), principalmente das cultivares mais exigentes 

recentemente lançadas no mercado (CRUSCIOL et al., 2019).  

 

2.2 – Características botânicas e edafoclimáticas do amendoim 

 

O amendoinzeiro pertence à família botânica Fabaceae, é uma planta 

herbácea de ciclo anual, composta por uma haste central e ramificações 

laterais com folhas compostas por dois pares de folíolos verdes e lisos. A 

planta pode chegar a 50 centímetros de altura e apresentar hábito de 

crescimento prostrado ou decumbente (AGEITEC, 2015) e ereto. 

O sistema radicular é pivotante, com presença de nódulos nas raízes 

laterais, responsáveis pela FBN.  Os frutos apresentam casca grossa, de 

coloração amarronzada, com sementes envolvidas por tegumento de coloração 

avermelhada (AGEITEC, 2015). As sementes apresentam formato arredondado 

e alto teor de óleo. Cultivares do grupo “Runner”, como a IAC OL 3, 

apresentam crescimento prostrado e ciclo em torno de 130 dias, nas condições 

do Estado de São Paulo (CALORE et al., 2012). 

 O amendoim é amplamente adaptado às condições de clima e regiões 

brasileiras, podendo ser cultivado até 1.800 m de altitude. É indicada 

pluviosidade anual acima de 1.200 mm bem distribuídos ao longo do período 

de cultivo, mas a cultura tem potencial para superar períodos de seca. A faixa 
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de latitude ideal para cultivo está entre 30º Norte e Sul (ARGEL e PIZZARO, 

1992; SILVA e BELTRAO, 2000). 

Mesmo sendo amplamente adaptável, o amendoim apresenta 

produtividade extremamente variável em relação aos fatores ambientais, sendo 

que, fatores não favoráveis a cultura apresentam elevado potencial de redução 

da produtividade, como a falta ou excesso de chuva. Dessa forma, é 

fundamental que o produtor busque informações sobre as épocas de 

semeadura, para diminuir os riscos de veranicos e assim otimizar a 

produtividade (SILVA et al., 1995). 

O amendoim adapta-se bem à diversos tipos de solo, de textura arenosa 

ou argilosa. Apresenta exigência moderada em fósforo, em torno de 40 kg ha-1, 

e pode absorvê-lo com eficiência mesmo em solos com baixos teores do 

nutriente (ANGEL e PIZARRO, 1992). Apesar de poder ser cultivado em solos 

com diferentes texturas, recomendam-se solos arenosos ou de textura média, 

para facilitar a penetração dos ginóforos, desenvolvimento das vagens e 

arranquio no momento da colheita. O amendoim não deve ser cultivado em 

solos com problemas de drenagem (NOGUEIRA e TÁVORA, 2005). 

Além de se desenvolver melhor em solos arenosos ou franco arenosos, 

a planta apresenta boa capacidade de cobertura dos mesmos, sendo 

importante no controle de erosão e recuperação de áreas degradadas (LIMA et 

al, 2003; MIRANDA, 2008). 
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2.4 – Fósforo  

 

Nos solos do Brasil, com elevado grau de intemperismo, como os 

latossolos e argissolos, há predominância do P nas formas inorgânicas ligadas 

com elevada estabilidade química à fração mineral. Esse fato classifica as 

formas de P no solo em P-solução, P-lábil e P-não lábil, das quais, a fração 

capaz de repor o P à solução do solo, estando assim disponível às plantas, é o 

P-lábil (SANTOS et al., 2008). 

A fração lábil está ligada a fração mineral do solo de maneira mais 

instável, sendo capaz de repor a solução do solo com maior rapidez, enquanto 

a fração não-lábil tem elevado grau de estabilidade e apresenta pouca 

capacidade de repor a solução do solo.  

Devido a adsorção específica de P pelas superfícies dos óxidos de Fe e 

Al e argilas do tipo 1:1, a adubação com P apresenta baixíssima eficiência. 

Desta forma, as quantidades aplicadas de P são muito maiores do que a 

quantidade exigida pela cultura para que, após todo o processo de adsorção e 

precipitação com Fe, Al, Mn e Ca, possa ser disponibilizada a quantidade 

realmente exigida pela cultura (VIVIANI et al., 2010).  

Na solução do solo, a difusão, movimento a favor do gradiente de 

concentração, é a principal forma de caminhamento do P (BOULDIN, 1961; 

OLSEN et al., 1962). A difusão é influenciada por vários fatores no solo, como: 

umidade, interação entre o fósforo e os coloides minerais e a distância a 

percorrer até as raízes para ser absorvido (BHADORIA et al., 1991a,b,c).  

A umidade do solo tem relação com a velocidade de difusão do P, visto 

que, maior filme de água entre as partículas faz com que os íons interajam 
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menos com as superfícies adsorventes, aumentando a disponibilidade de 

fósforo e sua concentração na solução do solo (RUIZ et al., 1988). 

O P atua no metabolismo das plantas por meio da transferência de 

energia em forma de ATP e no seu armazenamento. Além disso, apresenta 

papel estrutural nas moléculas de ácidos nucléicos, bem como no 

desenvolvimento das sementes. Também tem participação no crescimento 

radicular e na fixação biológica do nitrogênio nas leguminosas (MARQUES, 

2014), uma vez que a demanda de energia na FBN é alta, e o P está 

relacionado aos processos de transferência de energia via ATP. 

 

2.5 – Inoculação  

 

As plantas de amendoim possuem a capacidade de se associar com 

bactérias fixadoras de nitrogênio. Nesta associação, o nitrogênio presente na 

atmosfera (N2) sofre redução a NH3 e, posteriormente, é transferido para a 

planta na forma de N-orgânico. A associação entre o amendoim e as bactérias 

fixadoras forma nódulos nas raízes e o processo pode reduzir a necessidade 

de adubação nitrogenada (NOVO et al., 1998). 

A fixação biológica apresenta como vantagem o aproveitamento total do 

nitrogênio fixado, visto que, da adubação nitrogenada com fertilizantes 

químicos, parte não é aproveitada na maioria dos casos, sendo perdida por 

lixiviação e volatilização (MELLO et al., 1999).  

Em relação ao nitrogênio e sua participação no metabolismo e na 

fisiologia das plantas, este é indispensável, por constituir vários compostos 

orgânicos, como aminoácidos e proteínas. Com a simbiose, as espécies que 
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nodulam se tornam mais autossuficientes e adaptadas ao ambiente em 

comparação às outras espécies que não possuem esta habilidade (EPSTEIN e 

BLOOM, 2006). 

Diversos estudos demonstram aumento na biomassa e na produtividade 

das lavouras de amendoim utilizando inoculantes. Desta forma, a simbiose 

entre o amendoinzeiro e as bactérias fixadoras de N se mostra positiva 

(SANTOS et al., 2005; MARCONDES et al., 2010). A estirpe registrada pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e mais utilizada para o 

amendoim é a SEMIA 6144 de Bradyrhizobium sp. 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no município de Santa Ernestina, em 

propriedade rural localizada a 21°29’26,91” S e 48°23’46,34” O (Anexo 1), a 

619 metros de altitude, em Argissolo de textura arenosa com teor baixo de P, 

cujas características químicas, determinadas segundo métodos descritos em 

Raij et al. (2001), estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características químicas do solo onde foi conduzido o experimento. 

pHCaCl2 MO P K+ Ca2+ Mg2+ H+Al SB CTC V 

 g dm-3 mg dm-3 ---------------------- mmolc dm-3 ---------------------- % 

5,3 18 10 1,3 26 16 22 43 65 66 

  

O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso em esquema fatorial 

(2x4) + 2 tratamentos adicionais, com cinco repetições. Os tratamentos 

principais foram constituídos por quatro doses de fósforo (0, 30, 60 e 90 kg ha-1 

de P2O5) associadas a presença e ausência de inoculação das sementes. Os 

tratamentos adicionais foram compostos pela inoculação das sementes na 

presença e ausência de adubação NPK (N=10, P2O5=60, K2O=30 kg ha-1).  

O experimento constituiu-se de 50 parcelas de quatro linhas de 6 m de 

comprimento e 0,9 m de espaçamento entrelinhas. As duas linhas centrais das 

parcelas foram consideradas como área útil, desprezando-se 1 metro em cada 

extremidade. 

A cultivar utilizada foi a IAC-OL3 do Instituto Agronômico de Campinas, 

de ciclo médio, entre 125 e 130 dias, crescimento determinado e porte rasteiro. 

A semeadura foi realizada em outubro de 2020 com semeadora-adubadora de 
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grãos graúdos.  A adubação foi realizada manualmente, ao lado das linhas, em 

sulcos de aproximadamente 5 cm de profundidade, abertos após a semeadura. 

Foram utilizados na adubação, ureia como fonte de N, superfosfato triplo 

como fonte de P e cloreto de potássio como fonte de K. Os adubos foram 

pesados e misturados na quantidade referente à cada linha, e foram aplicados 

manualmente. Além disso, todas as parcelas receberam adubação com B (1 kg 

ha-1 na forma de ácido bórico), Mo (47 g ha-1 na forma de molibdato de sódio) e 

Co (4,7 g ha-1 na forma de sulfato de cobalto), aplicados na forma de solução, 

com regadores, nas linhas de semeadura (Anexo 2). 

Na inoculação foram utilizados 100 mL do inoculante líquido comercial 

NODUNUT L© (Bradyrhizobium sp., SEMIA 6144) com concentração de 2x10¹² 

UFC/L, sendo essa dose diluída em 8 L de água para cada linha de 6 m. A 

aplicação foi realizada posteriormente à semeadura e sobre as linhas, com 

regadores com 10 L de capacidade (Anexo 3). 

Os tratos culturais recomendados para a cultura do amendoim foram 

realizados, quando necessários, pelo produtor, em área total. A determinação 

da produtividade foi feita colhendo-se 4 m de linha dentro da área útil de cada 

parcela, sendo 2 metros de cada linha. As operações de arranquio e inversão 

foram realizadas manualmente quando, no mínimo, 60% das vagens estavam 

no ponto de maturidade fisiológica (Anexo 4). Foram realizadas a separação e 

a pesagem das vagens quando estas atingiram umidade menor que 18%, e o 

processo de debulha foi manual, realizando-se a pesagem após remoção de 

impurezas, para obtenção do peso de grãos sem casca (Anexo 5).  
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Para obter a produtividade de grãos por hectare, com e sem casca, 

expressa em sacas de 25 kg, corrigiu-se a umidade da massa dos grãos com e 

sem vagens para 9% bu por meio do método: Peso Corrigido Ud% = Peso 

Úmido x (100 – ‘Umidade Atual’ / 100 – Ud%) 

Os dados obtidos no experimento foram submetidos à análise de 

variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade.  Foi aplicada também às médias, análise de regressão 

polinomial, para avaliação da resposta da cultura às doses de P. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As médias de produtividade de amendoim com casca e sem casca em 

função da adubação fosfatada são apresentadas na Tabela 1. Também estão 

apresentados os valores de F para inoculação, doses de fósforo e tratamentos 

adicionais. 

Tabela 1. Produtividade de amendoim inoculado e não inoculado em função de 
doses de P mais tratamentos adicionais com e sem adubação NPK.  

Inoculação (A) 
Produtividade em sacas de 25 kg ha-1 

Com casca Sem casca 

Inoculado 213,02 159,09 

Não inoculado 211,36 153,14 

Doses de P (kg ha-1) (B)   

0 214,82 159,37 

30 202,55 147,57 

60 205,44 152,76 

90 225,96 164,76 

Tratamentos adicionais (C)   

Com adubação NPK 185,21 136,67 

Sem adubação NPK 188,76 141,25 

Teste F   

A 0,04NS 0,84NS 

B 1,42NS 1,33NS 

C 0,07NS 0,05NS 

A x B x C 1,66NS 1,00NS 

CV (%) 13,4 13,3 
NS não significativo a 5% de probabilidade. 
 

Não houve diferença de produtividade do amendoim em função da 

adubação fosfatada (Tabela 1). Além disso, a inoculação das sementes 

também não gerou respostas na produtividade de grãos da cultura, assim como 

a interação da inoculação com as doses de P. 

A ausência de resposta na produtividade em função da adubação 

fosfatada pode estar relacionada à planta de amendoim ser eficiente na 
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absorção de fósforo em solos com baixo teor desse nutriente (LIMA, 2011), 

como no caso deste experimento. Devido a essa capacidade de 

aproveitamento de P pelo amendoim, estudos com doses de adubo fosfatado 

na cultura têm gerado resultados que tornam a conclusão e a recomendação 

muito difíceis (CRUSCIOL et al., 2019). 

Em Nitossolo com 7 mg dm-3 de P, teor baixo segundo as classes de 

interpretação de Raij et al. (1997), foi verificado que a dose de 40 kg ha-1 de 

P2O5 foi adequada para atingir boas produtividades de amendoim 

(MARUBAYASHI et al.,1997). Portanto, no caso citado os resultados são 

opostos aos apresentados nesse trabalho, no qual não foi observada diferença 

significativa na produtividade do amendoim em função das doses de P. 

Quando a disponibilidade de P no solo é baixa, a absorção do fósforo 

pelas raízes do amendoinzeiro é realizada por meio de processos enzimáticos 

de alta afinidade com o substrato. Por meio desse mecanismo, a absorção de 

fósforo pelas raízes torna-se altamente eficiente em meios com baixa 

concentração desse elemento (SCHACHTMAN et al., 1998) 

Schachtman el al. (1998) também relataram que os processos de alta 

afinidade podem aumentar a velocidade de absorção em até três vezes, sendo 

extremamente eficientes em absorver P quando este encontra-se em baixas 

concentrações no meio. Prado (2008) mencionou que em meios nos quais o P 

encontra-se em concentrações altas, o mecanismo de alta afinidade 

praticamente cessa sua atividade, e a absorção passa a ocorrer através de 

enzimas de baixa afinidade. Essas, por sua vez, apresentam absorção em 

velocidade reduzida em relação ao mecanismo de alta afinidade, e isso pode 
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explicar a ausência de resposta da cultura do amendoim às doses de fósforo 

neste experimento. 

Além disso, de acordo com a Tabela 1, não houve diferença entre os 

tratamentos em que foi feita inoculação, com adubação e sem adubação. Desta 

forma, observa-se que o amendoim apresenta baixa resposta a adubação NPK, 

comparado com outras culturas, e que se beneficiou dos nutrientes 

remanescentes da cultura da cana-de-açúcar, conforme relato de Henn (2013). 

Em relação a inoculação de sementes, não se observou diferença entre 

os tratamentos com e sem a inoculação, mesmo a estirpe utilizada no 

experimento, SEMIA 6144, sendo a recomendada para a cultura do amendoim 

(MARCONDES et al., 2010). 

Apesar de na literatura existirem trabalhos que apontam resultados 

positivos da inoculação de sementes de amendoim, como aumento no número 

e massa de nódulos nas raízes (SANTOS et al., 2014), no presente trabalho a 

ausência de resposta pode estar vinculada a elevada taxa de nodulação natural 

das raízes com rizóbios nativos. Esse fato pode ser observado nas raízes das 

plantas que não receberam inoculação (Anexo 6), nas quais se observa alta 

densidade de nódulos oriundos de simbiose natural com rizóbios existentes no 

solo.  

De acordo com Crusciol et al. (2019), a nodulação natural e a simbiose 

com bactérias do gênero Rhizobium e Bradyrhizobium acontece com maior 

intensidade em solos corrigidos, como no caso do presente trabalho, visto que 

a acidez elevada do solo tem efeito restritivo na atividade das bactérias 

fixadoras de N2.  
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A correção do solo promove melhoria na atividade das bactérias dos 

gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium e, também, no desenvolvimento do 

sistema radicular. Isso permite que a planta aumente o volume de solo 

explorado e, por consequência, a eficiência de absorção de P, visto que o 

nutriente depende da interceptação radicular e da difusão até as raízes para 

que seja absorvido pelas plantas (BOULDIN, 1961; OLSEN et al., 1962). 

As equações de regressão linear que representam o comportamento da 

produtividade do amendoim em função das doses de P, são apresentadas na 

Figura 1. 

 

Figura 1. Produtividade de amendoim com e sem casca em função de doses 
de fósforo aplicadas no plantio.  
 

Na figura observam-se baixos coeficientes de determinação (R²), não 

significativos, para as doses de P, ilustrando os resultados descritos na 

literatura. Fica também evidente que a porcentagem da produtividade explicada 

em função da aplicação de P (R²) é muito baixa. 

Os resultados obtidos com este trabalho são divergentes dos relatados 

por Lima (2011), que obteve aumento significativo na produtividade de 

amendoim BRS Havana, com e sem casca, em Latossolo Vermelho-Amarelo 
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distrófico de textura média e Latossolo Vermelho distroférrico de textura 

argilosa, na safra e na safrinha, ambos com teores baixos de P, utilizando 

doses de 0, 40, 80 e 120 kg ha-1 de P2O5. No caso, a maior produtividade foi 

atingida com a dose de 120 kg ha-1 de P2O5. 
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5 – CONCLUSÕES 

 

As doses de 0, 30, 60 e 90 kg ha-1 de P2O5 não influenciam na 

produtividade de grãos do cultivar de amendoim IAC-OL3, em solo com baixo 

teor de P. 

Não há resposta em produtividade da cultura do amendoim IAC-OL3 à 

adubação NPK, bem como à inoculação das sementes com Bradyrhizobium 

sp., em área de reforma de canavial. 
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7 – ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Local de instalação do experimento ocupado com cana-de-açúcar, 

em data anterior ao cultivo do amendoim.  

 

 

Anexo 2. Aplicação de B, Co e Mo sobre as linhas de semeadura, após 

aplicação do inoculante. 
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Anexo 3. Aplicação do inoculante NODUNUT L© Bradyrhizobium sp SEMIA 

6144, diluído em água sobre a linha de semeadura. 

 

 

 

Anexo 4. Colheita da área útil das parcelas (4 m de linhas paralelas) quando 

mais de 60% das vagens atingiram estado de maturação fisiológica. 
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Anexo 5. Secagem das plantas em casa de vegetação até umidade inferior a 

18% (A); separação e limpeza manual das vagens para posterior pesagem e 

debulha (B). 

 

 

Anexo 6. Nodulação natural em raízes de planta de amendoim não inoculada. 

 

A B 


