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��SUMO 

Com o objetivo de avaliar a contribuição da fixa 

çao do dinitr9gênio por rizõbios autõctones, que nodulam o 

amendoim� e por estirpes puras de eficãcia comprovada, foram 

instalados dois ensaios. O primeiro serviu para selecionar as 

estirpes que deviam ser utilizadas no ensaio de campo. Utiliz� 

ram-se 35 estirpes de Rhizobium �p. isoladas de 15 esp�cies de 

leguminosas tropicais. A escolha dessas estirpes baseou-se em 

ensaios anteriores de seleção para vãrias leguminosas tropi

cais, escolhendo-se as mais eficazes, e na leguminosa de ori

gem, escolhendo-se as estirpes isoladas de espécies da tribo 

Hedysareae. A seleção foi feita em casa de vegetação, com sol� 

çao nutritiva. Das 35 estirpes, 12 formaram nõdulos no culti -

var tatu. Formou nôdulos tambêm, um tratamento extra, inocula

do com solo de area cultivada com amendoim. Dos 13 tratamentos 

que nodularam, sete foram eficazes na fixação de nitrogênio.De 

13 estirpes isoladas de plantas da tribo Hedysareae, sete nod� 

1aram e quatro foram efetivas. Os nódulos formados nas plantas 
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tnoculadas com o solo, nao foram efetivos. Para o ensaio de 

campo foram escolhidas três estirpes. No campo, os efeitos das 

três estirpes e da população natural de Rhizobium -0p. foram 

comparadas separadamente s com tratamentos de aplicação de 30 

kg/ha de N no plantio, e aos 24 dias, ou aos 45 dias apôs o 

plantio. Foram feitas 2 avaliações da nodulação. Os tratamen -

tos não inoculados, nodularam com os rizõbios autõctones.A anã 

lise dos dados revelou que não houve diferença entre os trata

mentos tanto para peso como para número de nõdulos. Fizeram-se 

tambem quatro amostragéns de plantas para avaliação do peso da 

matêria seca produzida, e anãlise de nitrogênio total nelas 

contidos. Houv2 aumento continuo na produção de matéria seca 

ate a ultima amostragem, aos 84 dias, e as diferenças entre os 

tratamentos não foram significativas. O acumulo de nitrogênio 

total atê 84 dias foi menor nos tratamentos sem inoculação sem 

nitrogênio ou com nitrogênio no plantio, e também nas plantas 

do tratamento inoculado com a estirpe SMS-2, que nos tratamen

tos com Nem cobertura aos 24 ou aos 45 dias apõs o plantio, e 

nos tratamentos inoculados cora as. esttr.pes,.-SMS-400 e· SMS-3-19 ... A taxa 

de assimilação diãria do nitrogênio aumentou a partir de 59 

dias nos tratamentos sem inoculação, com nitrogênio aos 24 e 

aos 45 dias, e nos inoculados com as estirpes SMS-400 e S MS-319. 

A produção de sementes foi estatisticamente semelhante para to 

dos os tratamentos. 
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1. INTRODUÇÃO

O amendoim, faz parte do grupo de plantas privi

legiadas da familia das leguminosas, que ê capaz de associar -

-se coM bactêrias do g�nero Rhizobium. Nesta associação simbiõ

tica, formam-se nõdulos nas raizes da planta. Nestes nõdulos , 

infectados pelas bactêrias, o N2 ê reduzido a NH4 e transferi

do para a planta, a qual pode consequentemente, desenvolver-se, 

independente do nitrogênio do solo. Essa caracteristica tem si 

do explorada em vãrias 1eguminosas cultivadas. 

Nos solos onde o amendoim ê cultivado, normalme� 

te existe uma população uutõctonc de Rhizobium, porêm tem-se 

pouca informação da contribuição da nodulação expontânea dessa 

leguminosa, no suprimento de nitrogênio fixado para a planta. 

Aparentemente, o sistema simbiõtico Rhizobium

amendoim, supre as necessidades da planta com nitrogênio fixa

do, substituindo a aplicação de adubo nitrogenado. No trabalho 
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de RATNER e� alii (7979), conduzido em condições favorãveis 

que possibilitou urna produção de 7.000 kg de vagens/ha, 222 kg 

de N
2/ha foram absorvidos do ar, representando 58,2 % do nitro

gênio total acumulado na planta. 

Os objetivos deste trabalho conduzido em casa de 

vegetação e no campo, com o cultivar tatu, foram: 

- avaliação da eficãcia de fixação do N
2 

por es

tirpes de Rhizob,i_um .óp. do tipo 11 cow pea 11 , isoladas de vãrias 

leguminosas tropicais; 

- avaliar em condições de campo, a contribuição

da fixação simbiôtica do dinitrogênio, de plantas noduladas 

com rizõbios autõctones, e de plantas inoculadas com estirpes 

efetivas de Rhizobium, usando-se como tratamentos comparativos, 

a adubação com nitrogênio aplicado em 3 épocas distintas do 

ciclo da planta. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Associação Rhizobium-amendoim 

GAUR e� alii (1974}, verificaram que rizõbios 

isolados de vãrias leguminosas, nodularam as raízes do amem � 

doim e isolados de amendoim nodularam as raizes de vãrias es

pêcies de leguminosas indígenas, demonstrando uma promiscuid� 

de dupla na relação Rh,tzo6ium-amendoim. Entretanto, segundo 

W E AVE R ( 1 9 7 4 } , c i ta d o p o r B U RT O N ( 1 9 7 6 } , a p re s e n ç a d e n Õ d u l os 

no amendoim, não dâ segurança de que o N2 estâ sendo fixado su

ficientemente para suprir este elemento na planta. VAVARWAL et 

atii (1974), testando rizõbios isolados de 5 espécies selvagens 

de A�aehi-0 e de uma espécie de A. hypogaea, no cultivar TMV-8

de amendoim, verificaram que os nõdulos induzidos por isolados 

de A. hypogaea, A. du�anen�i-0 e A. p�o-0t�ata eram morfologica

mente diferentes dos nõdulos induzidos por rizôbios isolados 

das espécies A. villo-0a, A. geobe�ata, A. ma�ginata. Os nõdu -
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los formados pelês bactérias do primeiro grupo, eram grandes e 

a maior parte 0stavam prõximo ao colo, enquanto que os rizõbios 

isolados do segundo grupo de plantas, induziram um grande num� 

ro de nõdulos pequenos
1 

2sbranquiçados, tanto na raiz princi -

pa1 como nas secundãrias. f\lem disso� os isolados de A. du.JLa. -

nen-0i-0 eram mais efetivos na fixação de nitrogênio que os das 

demais especies. 

BURTOi\f (795Z) verificou que o amendoim estabele

ceu simbios2 efetiva com duas entre 10 estirpes de Rhizobium 

testadas. sendo que us 8 restantes foram efetivas em outras le 

guminosas testadas n(ste mesmo �nsaio. Uma das estirpes (3G6Al).

isolada da EtuJ.th.nina indic..a.
1 

que foi efetivu no amendoim, tam

bem o foi para a maioria das leguminosas testadas. BURTON (1976)

observou ain�a qus os cultivares Comete Starr, deram pequena 

resposta 3 inoculação, o cultivar Spantex, moderada resposta,c 

o Florunner, respondeu efetivamente aos 5 tratamentos de inocu

lação com diferentes estirpes. P, estirpe 47Al, isolada de EJLy

thJu..na indica, foi a mais efetiva. 

LOPES et alii (1974) inocularam o amendoim com 

nove estirpes isoladas de oito espécies de leguminosas tropi -

cais e verificaram que apenas três estirpes nodularam o culti

var tatu, enquanto que a Galact�a -0tJLiata formou nõdulos com 

as mesmas estirpes. 
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Alguns trabalhos feitos em condições de campo 

também mostram diferenças nas respostas de amendoim, quando ino 

culadas com diferentes estirpes de Rhizobium (SUNVARA RAO, 

7 9 71 } , C H O M C H A L ow ( 1 9 7 O ) • 

LOPES et alii (1976) observaram nodulação expon

tânea, aparentemente eficaz, em 21 cultivares de amendoim, na 

região de Mariãpolis, Estado de São Paulo. 

WVNNE et alii (1978), sugerem que para incremen

tar o nitrogênio fixado em amendoim, ê necessãrio selecionar 

estirpes e plantas eficientes 9 para obter-se uma associção ade 

quada. 

2.2. Adubação do amendoim com nitrogênio 

O amendoim extrai grandes quantidades de N do 

solo, sendo os dados disponíveis, variãveis entre 80 a 380 kg 

de N/ha, para produções de 2.000 a 7.000 kg de vagens/ha. -(SIC� 

MANN e..t alii, 1970; VORK e. COLDWELL, 1951; BEATTIE e.t alL[,195 '.1

SAVV FILHO, 1979_; RAHIER e.;t a.lii, 1979). Entretanto, muitos 

trabalhos mostram que não hã resposta â aplicação desse nutri

te em condições de campo { AC UNA e. SANCHES, 1969; NACAKAWA e,t 

p , . 
a."'-"..{.. .. {,' 1966; ARRUVA e. BRITTO, 7971}. BRITTO e..t a..tLi (1973) em 

estudos de adubação no amendoim, conduzido durante 6 anos, em 

solos de baixa fertilidade, so obtiveram resposta ã nitrogênio 

no 39 ano. 
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Hâ porem, trabalhos que mostram respostas a apl� 

caçao de nitrcg�nio. TELLA et alll (1970}, em experimentos co� 

duzidos em 3 localidades, sob solos arenosos do grupo Podzo1i

zado de Lins e Marllia, obtiveram respostas â aplicação desse

nutriente. Na localidade que vinha sendo cultivado em anos an

teriores, sem o uso de fertilizantes, o nitrog�nio aumentou a 

produção de vagens quJndG aplicado na dose de 60 kg de N/ha. 

Com 30 kg de N/ha não houve aumento significativo na produção. 

Nesse local, a produção media do ensaio foi de 4.000 kg de va

gen/ha. Na s2gunda localidad2 9 o ensaio foi instalado em 2 

anos consecutivos, sendo que a ârea jâ vinha sendo cultivada 

nos anos anteriores, com amendoim, sem fertilizantes. Neste lo 

cal, não houvs resposta a aplicação de N nas doses de 60 ou 30 

kg de N/ha nos 2 anos, sendo que a produção do primeiro ano 

(3.600 kg de vagens/ha) foi superior a do segundo ano (l.400 

kg de vagens/ha), que foi prejudicada por condições climãticas 

adversas. Na terceira locali�ade as condições climãticas tam

b�m prejudicaram a cultura. O efeito do N não foi significati

vo e a produção mêdia foi de 1.800 kg de vagens/ha. 

Em solos com boa fertilidade natura1 1 cultivado 

e adubado com NPK nos anos anteriores, TELLA et alii {1971) ob 

tiveram aum2nto significativo na produção de amendoim devido a 

aplicação de nitrog�nio nc primeiro ano de ensaio. No segundo� 

não houve efeito do N ap1icado e a produção do ensaio foi me

nor. 



9 

A faltJ de rosposta a nitrog�nio nas ãreas de 

cultivos anterior�s com amendoim, sugerem o desenvolvimento de 

uma população autoctone mais eficaz. Esse fato� comentado por 

CHESNEY (1975) e os dados obtidos em seu experimento, mostra -

ram essa tendência depois e� 3 cu1tívos consecutivos, em um so 

lo pobre, que nunca havia sido cultivado com amendoim.VIATLOFF 

e LANGFORV (1975) compararam plantas noduladas com riz6bios "! 

tivos e plantas noduladas com estirp2s efetivas, em dois solos 

da Austrãlia, sendo, um ffrtil, com pH 6,0 e com cobertura de 

gramineas forrageiras e o outro menos fértil� com pH 5,5, jã 

cultivado por duas vezes com am�ndoim. No solo menos f�rtil, o 

tratamento não inoculado produziu mais que os tratamentos ino

culados. No solo de primeiro ano de plantio com amendoim, os 

tratamentos inoculados com a estirp0 efetiva produziram mais 

vagens que o nao inoculado. Os autores sugerem que as chances 

de sucesso com a inoculação das sementes de amendoim seria 

maior em areas novas. Suger�� ta 2ra qu0 a populaçac nativa 

ainda 0 efetiva. 

LOPES et alii {7972 a] estuéando a população au

tõctone de Rhizobium para soja perene {Glyeine wigh�ii) 2 sir� 

tro (MaQ�optlllum a��opu�pu�eum) em quatro grande grupos de so 

los do estado de São Paulo, sob cultivo de soja perenf e grami 

neas, observaram que no Latossolo Roxo, o cultivo previa de se 

ja perene aumentou a população de rizõbios capazes de nodul?r 

a soja perene e o siratro. O efeito do cultivo de soja perene 
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nesse solo, foi observado também no aumento da capacidade de 

fixação do nitrogênio pe1o siratro. Esse efeito não foi verifi 

cado no entanto, para a soja perene. 

Vãrios trabalhos comentam tambêm, que o amendoim 

responde bem a fertilidade residual {TELLA e.;t a.üi, 1970; WJI

VERSITY OF GEORGIA 1 7979}. Isso foi tambem demonstrado no tra

balho de ROCHA et alil (1965}. 

Por outro lado, STURCHIE e BUCHANAN (1974) suge

rem que a resposta a nitrog5nio seria mascarada pela fixação 

simbiõtica efetuada atrav�s da nodulação causada pelas estir -

pes aut5ctones. SICHMANN et aLil (1970), em trabalho conduzi

do num solo de boa ferti1idade natural, sem adubação, constata 

ram uma extração de cerca Ge 343 kg de N/ha pelo cultivar tatu, 

e sugerem que a maior parte do nitrog�nio contido nas plantas 

foi pro\eniente da atividade dos n5dulos. ACUNA e SANCHES 

(1969) em um solo de savana pobre em nutrientes e em matéria 

orgânica� nao obtiveram r2sposta na produção de vagens quando 

aplicaram at� 80 kg de N/ha; os tratamentos SEm nitrog�nio es

tavam bem nodulados pe1a população autõctone. 

VAN VER MERWE ez alll (1974} nao obtiveram res

posta significativa na inoculação de sementes do amendoim com 

estirpes efetivas cm 6 das 7 localidades da �frica do Sul. nn

de 3 experimentos foram conduzidos em anos consecutivos. A fa1 
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ta de resposta ã inoculação das sementes foi atribuida ao alto 

nTvel de efEtivi�ade da população aut6ctone 1 por5m os autores 

comentaram no que diz respeito a tend�ncia das plantas inocul! 

das em produzir mais do que as não inoculadas; citam ainda que 

num teste de campo j 
em vãrias localidades, a aplicação de 35 

kg de N/ha não incrementou a produção do amendoim. 

Aumentos de produção Gevido a inoculação de s2-

mentes com estirpes efetivas, foram obtidas em vãrios ensaios. 

AYALA e VELÃSQUEZ (7978) avaliando 11 estirpes de Rhlzoblum �p. 

em amendoim, em solos da Venezuela, obtiveram incrementas na 

produção de vagens/planta devido a inoculação. Esses aumentos 

foram na ordem de 28 a 108 % 1 em relação ao controle sem nitro 

gênio e sem inoculação. O tratamento control2 nodulou com a p� 

pu1ação aut5ctone. No tratamento em que foi aplicado 140 kg de

N/ha, obtiveram um aumento de 46 % na produção. Dez das estir

pes renderam mais que 56 %, em relação ao tratamento sem nitro 

gênio. 

RATNER et alil (7979) trabalhando em solo na zo

na semi-ârida de Israel, onde o amendoim não nodula natura1men 

te, obtiveram resposta devido a inoculação das sementes, nos 3 

anos de ensaio. A produção foi 18 % maior nos tratamentos com 

inoculação do que no tratamento adubado com 200 kg de N/ha.Ne� 

se mesmo trabalho, os autores observaram que o tratamento que 

recebeu os 200 kg de N/ha, promoveu maior produção de massa 

verde� mas o inoculado promoveu maior produção de vagens. 
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PATIL e KALEKAR (1975) também obtiveram resposta 

na produção de vagens de amendoim, devido a inoculação das se

mentes. VUGGAR (7935) também obteve aumento devido a inocula -

çao, em circunstâncias semelhantes. 

LOPES �� alii (1972). testaram 3 estirpes de Rhi 

zobium �p. na inoculação do amendoim� em Latossolo Roxo e não 

obtiveram diferença na no0.u1ação nem na produção, comparadas 

com as plantas noduladas naturalmente e sugerem que ensaios co� 

parativos entre inoculação e adubação nitrogenada sejam feitos. 

SICHMANN e� alii (7979), afirmam que os resulta

dos de adubação do amendoim, não t�m ainda consist�ncia para 

uma larga aplicação 2 sugerem ajustes regionais para uma pratl 

ca mais adequada. Informa8 tamb�m i que as respostas ã fertili

zação são bastantes contraGitõrias e dG um modo geral, as res

postas são devicas principalmente ã ca1agem e ao fosforo. 
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3. MATERIAIS E MtTODOS

3.1. Experimento em casa de vegetação 

3. 1.1. Seleção de estirpes de Rhizobium �p

O experimento foi conduzido em vasos de Leonard. 

em solução nutritiva isenta de nitrogênio, conforme a técnica 

recomendada por NORRIS (7964). 

Os tratamentos foram os seguintes: 

Inoculação com cada uma das estirpes 35 tratamentos 

Inoculação com solo 1 tratamento 

Sem inoculação, com nitrcgênio 1 tratamento 

Sem inoculação, sem nitrogênio 1 tratamento 

Tota1 38 tratamentos 

O delineamento experimental foi inteiramente ca

sualizado� com 6 repetições cada tratamento. 
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Os primeiros 35 tratamentos correspondem a inoc� 

lação de 35 estirpes de Rhizobium .6p. isoladas de 15 espécies 

de leguminosas tropicais, conforme relação abaixo: 

Leguminosa de Origem �as Estirpes 

Ae.cc.hynome.ne. panic.ulata Wi11d 

Ae.-0 c.hynome.ne. .6 p 

A�ac.hi-0 hypogae.a L.

Ve.cmodiurn unc.inaturn (Jacq.) DC 

Ve..6modium pabulane. (Hochne) Malme 

Mac.notyloma aónic.anum (Wilczeck) Verde. 

Lablab pu�pu�e.u.6 (L.) Sweet 

Volic.ho-0 b p 

Glyc.ine. wightii (R.Grah, Wight et Arn.) 

Verde. 

Mac.4opUl�um at4opu4pune.um (DC} Urban. 

* agora Zimbabwe

Numero da Estirpe 

SMS-338 

SMS-42 

SMS-69 (�SEMIA 602�RS) 

SMS-124, SMS-400 

(=411/MAR. ,Rodes ia*) 

SMS-2, SMS-3 e SMS-193 

SMS-11 

SMS-139 {=CB 756, Aus

trãlia) 

SMS-311 (=Do 46,IPEACS, 

RJ) 

SMS-110 

SMS-12, SMS-137 (=CB 

453, Austrãlia) > SMS-

176 (=D 176, Checoslo

vãquia), SMS-177 (=QA 

422, Aus trãl ia) , SMS-

213, SMS-215, SMS-221, 

SMS-224, SMS-243, SMS-

259, SMS-280 

SMS-114, SMS-123, SMS-

287, SMS-319, SMS-320 

SMS-118 



Leguminosa de Origem das Estirpes 

Pha-0eolu-0 e�yth�oloma Mart. ex. Benth 

Pha-0eolu-0 hp 

Stylo-0anthe-0 guianen4i4 (Aubl.) Sw. 

Stylo-0anthe-0 -0p. 
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Numero da Estirpe 

SMS-6 

SMS 19 e SMS-289 

SMS-312 (=H-8�IPEACS, 
RJ} 

SMS-55, SMS-330 (=S-5 

IPEACS-RJ) 

As estirpes da coleção do Instituto Agronômico 

de Campinas, sao caracterizadas pela sigla SMS{= Seção de Mi

crobiologia do Solo} a qual deve preceder o numero da estirpe. 

Dos 3 tratamentos restantes, dois sem inoculação 

de bactêrias, serviram de controle. Para o tratamento de inocu 

lação do solo, utilizou-se 10 ml de uma suspensão de Latossolo 

Roxo a 10 % em ãgua esterilizada. A amostra deste solo foi re

tirada de urna ârea da Fazenéa �anta Eliza do Instituto Agronô

mico de Campinas, jã cultivada com amendoim. 

O cultivar tatu, que ê do grupo Valência,foi uti 

lizada por ser o mais plantado no estado de São Paulo. 

O plantio foi feito  no dia 14/04/78. As sementes 

foram esterilizadas com solução de bicloreto de mercúrio l:1000, 

por 3 minutos e lavadas 10 vezes com ãgua esterilizada. Plan -

tou-se 5 sementes por vaso e 6 dias apôs fez-se o desbaste,dei 

xando-se 2 plantas por vaso. 
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No mesmo dia do plantio, as estirpes foram colo

cadas para multiplicação em frascos cBnicos, tipo Erlenmeyer � 

contendo 50 ml de meio de cultura liquido (NORRIS, 1964} .A ino 

culação nos frascos foi feita retirando-se inõcu1o de um tubo 

de ensaio com uma alça d0 platina, 0 transferindo-se para o 

Erlenmeyer. Ao mesmo tempo fez-se riscagem do inõcu1o do tubo� 

para constatação de pureza. Os frascos Er1enmeyer foram coloc� 

dos no agitador por 7 dias. A inoculação das culturas puras de 

Rhizobium, foi feita um dia apõs o desbaste, com 2 ml/vaso de 

caldo de pureza comprovada, preparado como descrito acima, que 

apresentava bom crescimento das bact�rias. Aos 10 dias apõs o 

plantio, fez-se a remoção dos cotilêdones. Aos 14 dias, fez-se 

a primeira aplicação de nitrogênio no tratamento com adição d� 

quele nutriente, usando-se 10 ml/vaso de uma solução esterili

zada de NH4No 3 a 1,42 %. As demais aplicações foram feitas aos

20, 28, 36; 42 e 54 dias apos e plantio, totalizando-se 298 mg 

de nitrogênio por vaso, nas 6 aplicações. 

Sempr2 que n0cessãrio, adicionou-se agua fervida 

na parte inferior dos vasos too/ando cuidado para que posslveis 

contaminações fossem evitadas. 

Foram feitas pulverizações preventivas em toda a 

casa de vegetação para controle de ãcaros, usando-se Ortho Ha

midop 50 a 1 %, antes do plantio, Ethion a 0,12 % aos 20 dias 

e Ortho Hamidop 50 a 0 3 04 % aos 32 e 39 dias, apõs o plantio. 
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Durante os quarenta e cinco dias finais de condu 

çao do ensaio, registrou-se a temperatura em 2 vasos represen

tativos, inserindo-se os terminais dos termõgrafos na areia a 

7 cm de profundidade, utilizando-se um termõgrafo Fõxboro. 

A colheita deu-se aos 60 dias (13/06) apos o 

plantio s2parando-se as raízes da parte aêrea e destacando-se 

os nódulos. O material seco a 60° c, foram pesados, obtendo-se 

assim o peso da parte aerea e dos n6dulos. Os nõdulos foram tam 

bem contados. Sobre a parte aêrea, seca e moida, determinou-se 

o nitrogênio total, uti1izêncto-se o autoanalisador Tecnicon II,

segundo o metodo descrito em BATAGLIA et alii (1978). 

3.2. Experimento de Campo 

3.2. 1. Solo 

O solo da ârea experimental era um Latossolo Roxo 

que encontrava-se em pousio hã pelo menos 10 anos, e tinha como 

cobertura vegetal predominante os capim 11 napier 11 , colonião,além 

de beldroega 1 guanxuma, picão e algumas leguminosas. Dentre es

tas foram notados alguns exemplares de Zo�nla Jp e vãrios de 

Indigoóe�a Jp. 
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3.2.2. Preparo da urea 

A vegetação axistente foi roçada com enxadão,se� 

do retirado todo o reslduo do local. Retiraram-se amostras com 

postas do solo, para anâlisc qufmica, nas profundidades de 0-

20 e 20-40 cm. Os resultados das anãlises efetuadas pela Seção 

de Fertilidade do Solo, IAC 1 foram os seguintes: 

Profun- M.0. e.mg/100 m1 TFSA ug/ml de TFSA 

didade % pH Al Ca Mg K 

cm 

0-20 3,3 5 ) 4 0,2 0,7 0,4 28 1 

20-40 2,7 5,2 0,4 0,4 0,3 1 5 o 

Com base nesses resultados, fez-se uma adubação 

de recuperação e correção em toda ãrea experimental, aos 2 me

ses antes da instalação do �nsaio, conforme as recomendações 

do Boletim 209 do IAC s abaixo indicadas: 

Na araçao: o equivalente a 2 t de calcãrio dolomftico/ha.

Na gradeação:o equivalente a 2 t de calcãrio dolomftico/ha 

o equivalente a 80 kg de P2□5/ha, como superfosf!

to simples,

o equivalente a 20 kg de K20/ha, como cloreto de

potãssio.
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Tarnbêm foi colocado o 2quivalente a 20 kg/ha de 

Sulfato d2 Zinco na gradeação, por sugestão do Dr. Derly Mach� 

do de Souza, da Seção ée Arroz e Cereais de Inverno, IAC� que 

constatara insuficiância de Zn no arroz, naquele mesmo solo,em 

cultivo conduzido prôximo ao local do experimento. 

3.2.3. Delineamento experimental e tratamento 

O delineamento experimental foi em blocos ao aca 

so com 6 repetições dos seguintes tratamentos: 

Tratamentos 

A Testemunha 

B Nitrogênio uplicado no plantio 

e Nitrogênio aplicaJg aos 24 dias do plantio 

D Nitrogênio aplicado aos 45 c1 i as do plantio 

E Inoculação com 3 estirpcl SMS-l�OO

F Inoculação com a estirpe SMS-319 

G Inoculação com a ::s t·i rp2 SMS-2. 

O nitrogênio foi aplicado na base de 30 kg de N/h

na  forma de urêia. 

O experimento constou de 42 parcelas, com 5 metros 

de comprim2nto por 4,0 m de largura, com 8 linhas, no espaç�re

to de 0,5 m entre linhas. Das 8 linhas, 3 foram mantidas para e� 

1heita de vagens, 2 para amostragem de nodulação e parte aerea e 

3 deixadas para bordadura. 
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3.2.4. Inoculação das sementes 

A inoculação das sementes foi feita no dia do 

plantio, usando-se ç g �o inoculante turfoso por 1 kg de semen 

tes e 5 ml de âgua para um2d2cimento da mesma quantidade de se 

mentes e adesão do inoculante. Os inoculantes foram preparados 

no laborat5rio da Seção de Microbiologia do Solo, IAC, inocu -

lando-se o caldo com bom crescimento das bactérias, em 

esterilizada com raios gama (5�0 M. rad ). 

turfa 

No dia da inoculação das sementes os inoculantes 

continham uma população de 1,9 x 10 9 bacterias/g da estirpe

SMS-2, 1,5 x 10 9 bacterias/g, da estirpe SMS-319 e 1,6 x 10
9

bact�rias/g da estirpa SMS-400. A Seção de Microbiologia do So 

lo recomenda o uso de turfa irradiada g para o preparo dos ino

culantes, devido aos bons resultados de sobr@viv�ncia de riz6-

bios que esse tratamento de esterilização propicia (LOPES e� 

alLi, 1 9 7 9 ) . 

3.2.5. Plantio 

O plantio foi feito no dia 12 de março de 19 7 9 , 

que nas nossas condições corresponde ao período da seca. Se

meou-se 20 sementes por metro de linha, tendo-se plantado pri

meiro os tratam2ntos sem inoculação� depois os inoculados e to 

mando-se os cuidados necessãrios para evitar contaminações dos 

cantei:os não inoculados, ou entre estirpes. 
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, ,, No sulco de plantio foi feito nova adubação bãsi 

ca, na mesma quantidade da adubação de correçao. No tratamento 

B (com N no plantio) colocou-se tambêm 16,75 g de ureia em ca

da 5 metros de linha. Nos tratamentos C e O as aplicações de 

nitrogênio foram feitas em cobertura aos 24 e 45 dias apos o

plantio, respectivamente, usando-se 16,75 g de ureia em cada 5 

metros de linha. 

3.2.6. Tratos culturais 

Durante a condução do ensaio foram feitas 2 capl 

nas, sendo que as enxadas foram desinfetadas e cada trabalha -

dor capinou um tratamento para evitar contaminações. Foram tam

bêm efetuadas três pulverizações com os inseticidas, Dimecron 

50 na base de 15 cc por 12 litros de ãgua, tendo-se gastado 70 

litros da solução na ãrea do experimento, aos 37 e 60 dias e 

Rodiatox 5 % (parathion etilico), na dosagem de 400 cc/alquei

re, gastando-se 27 litros da solução, na ãrea do ensaio. Aos 

60 dias do plantio, fez-se a amontoa da terra no pedas plan -

tas. 

A geada ocorrida no dia 19 de junho de 1979 qucl 

mou a parte apical das plantas que, nesta época jâ estavam 

vagens. Doze dias depois da geada os ramos queimados foram po

dados, para Gue as folhas inferiores pudessem aproveitar me

lhor a luz solar. A partir desta �poca, fez-se irrigações arti 

ficial, �uando nccess�rio, devido a falta de chuva. 
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3.2.7. Amostragens 

Foram feitas quatro amostragens de p1antas pata 

determinação de matéria seca produzida, e an�1ise de nitrogênio 

total, e duas amostragens de raizes para avaliação da nodulação; 

os nõdulos foram destacados, contados, secos ã 60° c e pesados. 

A parte aêrea tambêm roi seca ã 60 ° c. Para essas amostragens fo 

ram coletadas cinco pluntas d2 cada repetição. 

3.2.8. Anãlise de nitrogênio 

Da parte aerea moida, foi feita a anãlis€ de ni

trogênio total, utilizando-se o autoanalisador Tecnicon 11 9 se 

gundo o método descrito e� BATAGLIA et alii (7978). 

3.2.9. Colheita 

A colheita deu-se 2m 16 de agosto de 1979, aos 

157 dias apos o p1antio. Convém observar que a maturação dos 

frutos atrasou-se devido as condições climãticas pelas quais 

passou a cultura neste ano agrico1a, nesta região. 

Embora tenha sido seguido o esquema do canteiro 

apresentado, devido o "stand" ter sido prejudicado inicialmen

te pela morte de algumas plantas, e posteriormente pelo efeito 

da geada, fez-se uma padronização da colheita, para 15 plantas 

por canteiro. Essas plantas foram escolhidas, levando-se em con 

sideração a sua representatividade no canteiro. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Experimento om casa de vegetação para a seleção de es

tirpes 

A escolha das estirpes (veja-se 3.1) baseou-se 

em resultados de ensaios d1teriores de seleção de estirpes pa

ra siratro (Mac.Jr.op.t,U:.iu.m atJI.opu..1tpu.1te.u.m) e soja perene (G.tyc.ine. 

wigh.tii) (LOPES, E.S
u 

nã.o pu.b.Ci..c.ado), galactia (Ga..ta.c..tia -0.t1t:!:_ 

a.ta (Jacc.) Urban.) e amendoim (Anac.hi-0 hypogae.a L.) LOPES e..t 

aüi ( 1974), elegendo-sc� pr2f2rivelmente, as mais eficazes da 

queles ensaios, e incluindo-se todas as estirpes disponlveis 

na coleção da Seção de Microbiologia do Solo (LOPES, 1972 b} 

que fossem isoladas de plantas da tribo Hedysareae, na qual es 

tã incluido o gênero Anac.ni-6. 

Cabe explicar que o"termo estirpe , nao tem ne

nhuma conotação com respeito ã taxonomia da bact�ria e� usado 

rara diferenciar culturas de Rhizobiu.m sp .• originãrias de di-

ferentes isolamentosª ( LOPES; 1972 b). 
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As temperaturas médias horãrias para os quarenta 

e cinco dias finais éo experimento, bem como as temperaturas do 

dia de maior e menor amplitude de variação, estão apresentadas 

na Figura 1. Pode ser verificado pela curva das mêdias horãrias 

que o experimento foi conduzido em condições amenas de temper� 

tura. A mãxima das m�dias ocorreu âs 14:00 horas e foi de 2aº c. 

A temperatura esteve acima de 25 ° c por um periodo de 8 horas en 

tre âs 11:00 horas e 19:00 horas, Jurante 10 dias, entre o 18Q 

dia e o 329 dia apõs o plantio. 

Segundo �OBEREINER e ARONOVICH (7966) a tempera

tura tem influência tanto na formação dos nõdulos, que e reta! 

dada em condições abaixo de 15-18° C nas leguminosas tropicais, 

com o na f i x ação d o n i t r o g ê n i o • Se g u n d o G I BS O N ( 1 9 7 6 ) a a ti vi d� 

de mãxima da nitrogenase ocorre entre os 20-40 ° c, variando com 

a espécie de 1eguminosa tropical. 

Aos 28 dias apos o plantio foi observado um sin

toma generalizado� não identificado, caracterizado por mancha 

marrom escuro, principalmente nas folhas mais velhas, passive! 

mente devido a fitotoxidez por acaricida, cujo prejuizo parece 

não ter comprometido os resultados. 

'
L
, -F, ,·xaç?io r!o n1·+,,.og-en-iri comel'("\II " S"'"' "bSe"'""d::, ..... ,.... u"-'- l V 1 1 1 V ll '!"V \,,IJ U '-,,, 1 V J Y U \.4 

em diferentes periodos� que serão adiantes mencionados, atra -

v�s da �iferenciação da tonalidade de verde das folhas, das 
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plantas inoculadas, eCT comparaçao com as plantas dos controles 

sem nitrog�nio e com nitrog�nio combinado. 

O florescimento foi observado a partir dos 31 

dias do plantio. 

Os controles com e sem nitrog�nio nao nodularam, 

revelando que não houve contaminação. 

Das 35 estirpes de Rhlzoblum �p. testadas neste 

experimento, ap€nas 12 formaram nõdulos no cultivar tatu. O 

tratamento inoculado com solo da ârea cultivada com am@n�oim , 

tambêm nodulou, mostrando a presença da população autóctone. 

No Quadro 1 estão as m6dias de peso e numero de

n�dulos, produzidos com 2 plantas e o peso de um n�dulo, dos 

tratamentos que entraram na anãlise estatistica. Considerou-se 

na anãlise estatistica somente os tratamentos que nodularam, e 

os controles. Cada dado� midia de 6 repetições. 

f\ anãlise 2stat1stica mostrou diferenças signif1_ 

cativas para peso e numero de nõdulos, porêm esse critério nao 

se reve1ou satisfatório para separar as estirpes efetivas, co

mo observado anteriormente por GIARVINI e LOPES lnao publleadol 

em feijão, feijão vagem e ervilha, e por LOPES et alli (1976) 

em soja. Os dados de nodulação obtidos nestes tipos de experi-
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Quadro 1 - M6dias do numero e peso em mg, dos n6dulos de 2 

Tratamen

to 

2 

42 

55 

123 

12!+ 

1 39 

176 

311 

312 

319 

330 

400 

solo 

plantas de amendoim, cultivar tatu, desenvolvidas 

em solução nutritiva sem nitrogênio e inoculadas com 

culturas puras d2 Rhizobium Jp. e com solo de ãrea 

cultivada com amendoim. 

Numero 

180 b 

301 a 

221 ab 

10 c 

167 b 

186 

223 ah

212 ab 

2 51 ab

2 1 '-� a i · u 

40 e 

l 75 b

3,q c

( 2) 

Nodulação(1) 

Peso 
(mg) 

11..>,9 

135,8 

81 , 7 

!} , 6 

150,5 

13790 

123,8 

b 

b 

b 

c 

ab 

b 

b 

207,7 a 

12',,0 b 

169�5 ab 

20,3 c 

125,7 b 

S•::- 1 2 b 

Peso de 1 nõdulo 
(mg) 

0,63 

0,37 

0,46 

0�90 

0,74 

0,56 

O, 98 

0,49 

O� 79 

º� 51

0,72 

2 � 48 

Controle s /N o o o 

o Controle c/N o ú 

C. V. 'X. 14,8 

(1) Para a anãlis2 estatistica os dados foram transformados em

(2) M6dias seguidas de pelo menos uma letra em comum não diferem

significativamente pelo teste de Tukey, ao nivel de 5 % de

probabilidade.
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mentos (vasos de Leonard), quando interpretados em conjunto com 

peso do material vegetal seco, permite uma melhor avaliação do

potencial de fixação de N
2 

da associação simbiõtica.

O numero de nódulos produzidos pelas estirpes e

fetivas na fixação de nitrogênio, variou entre 175 e 301 nõdu

los/vaso para todas as estirpes, sendo os extremos correspon -

dentes a nodulação das estirpes SMS-400 e SMS-42, respectivame� 

te. Os pesos de nõdulos dessas estirpes foram de 125,7 mg 

(0,72 mg/nõdulo) para a primeira e 135,8 mg (0,45 mg/nõdulo) 

para a segunda. 

A maior produção em numero de nõdulos foi apre -

sentada pela estirpe SMS-42 (301 nõdulos/vaso) e os maiores nõ 

dulos entre as estirpes inoculadas, foram os formados pela 

SMS-311 (0,98 mg/nõdulo), sendo esta estirpe pouco efetiva na 

fixação de nitrogênio. 

Os nódulos formados pela população autõctone,eram 

pelo menos, duas vezes e meia maiores que os das estirpes ino

culadas, mas o numero de nõdulos formados foi inexpressivo. A

estirpe SMS-55, tamb�m ineficiente, apresentou elevado numero 

de nõdulos (110 nõdulos/planta) sendo estes os de menor tamanho 

h rl 
• 

ri -rl. Q �7 / -ri 1 o�servaúO no ensa10, pesanuo em me�1a ,� mg,nouu o.
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A estirpe SMS-124, que em vasos de Leonard apre

sentaram nõdulos ineficientes, de grande tamanho (LOPES, in6o� 

mação pe��oaf) e também em condições de campo (LOPES et alii, 

7972), nos tratamentos com ela inoculados, neste experimento , 

apresentou nõdulos ineficientes, entre os maiores deste ensaio, 

porem 9 não de tamanho anormal (0,90 mg/nÕdulo). 

Sete das 13 0stirpes isoladas de plantas da tri

bo Hedysareae a qual pertence o a�endoim, nodularam as raizes 

do cultivar tatu. São elas, as estirpes SMS-2, SMS-42, SMS-312, 

SMS-400, ShS-55
j 

SMS-124, SMS-330. A SMS-69 (=SEMIA-602 9 RS)

isolada do amendoim, não nodulou as plantas, nas condições de! 

te ensaio. Trata-se de uma bact�ria com poucas refer�ncias, S! 

bendo-se que foi testada por VADARWAL et alii {1974) e n·•dulou 

as raizes do cultivar TMV-8. 

Hã necessidade de autenticação da cultura aqui 

utilizada, sendo que qualquer alteração em relação ao material 

original, deve ter ocorrido no laborat5rio da Seção de Micro -

biologia do Solo, IAC, jâ que a mesma estirpe nodulou outro cul 

tivar (VARVAWAL et alii, 1974). 

O fato de vãrias estirpes isoladas de legumino -

sas tropicais nao ter nodu1ado o amendoim, jã fora observado 

por LOPES et alii {1974), BURTON (7952), parecendo indicar cer 

ta especificidade. 



30. 

Especificidade quanto a preferência por cultiva

res e esp�cies de Ana�hi�, para formar uma simbiose efetiva na 

fixação de nitrogênio, jã foi verificada por vãrios autores 

BURTON {7952), VAVARWAL et a�ii (1974) e BURTON (1976). 

No Quadro 2 estão os dados de produção de parte 

aerea, por 2 plantas, quantidade de nitrogênio total e a quan

tidade de nitrogênio fixado pelas diferentes estirpes em rela

çao a quantidade absorvida pelas plantas nutridas com N combi

nado. 

Como no caso dos dados de nodulação, foram consi 

derados para anã1ise estatística somente os tratamentos que n� 

dularam. Os dados referentes ao pese das plantas ou de nitrog� 

nio total avaliam igualmente os tratamantos, nas condições des 

te ensaio. 

Para nitrogênio total e peso da parte aerea, so

mente 7 das 13 estirpes que nodularam foram estatisticamente 

semelhantes ao controle com nitrogênio. 

O inicio da fixação para o conjunto das 7 estir

pes mais efetivas foi observado, aos 12 dias apõs a inoculação, 

nas plantas inoculadas com a estirpe SMS-2; aos 17 dias, nas 

plantas com a SMS-42 e SMS-312; aos 20 dias, nas plantas com a 

SMS-319 e SMS-400 e aos 24 dias nas plantas com as estirpes 
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Quadro 2 - Medias do peso em grama, da parte aerea, N total em 
miligrama e N fixado em relação ao controle com ni
trog�nio, de 2 plantas de amendoim, cultivar tatu , 
desenvolvidas em solução nutritiva e inoculadas com 
culturas puras de Rh�zoblum �p. e com solo de ãreas 
cultivada com amendoim. 

Trata - Peso 
men tos ( g) 

2 4,35 ab

42 4, 4 7 ab

55 1 , 3 5 d

123 1,58 cd 
124 1, 45 d

1 39 4,50 ab 
1 76 4 ,65 ab 
311 3,22 bc

312 ,; , 62 ab 
319 5,45 a 
330 1, 2 3 d

400 4-, 98 a 

solo 1 9 88 cd

Controle s /N l , 1 8 d

Controle c/N 5,58 a 

C.V. % 24 ., 5 

N total 
(mg) 

( 2 ) 164,8 ab 
167,8 ab 

29,4 d

32,3 d

29
9

4 d 

l 86, l ab
19 8, 6 .:! 

125,2 bc
l 71 , O ab

225,9 a 
26,2 d 

212 9 5 a 
57,7 cd 

21 , 9 d 

222,9 a

2 7, O 

% de N fixado em 
relação ao incorpo 
rado pelo C-N (1)-

71 , O 
72,6 

3,7 
5,0 
3,5 

81 , 7 
87,9 
51 , 4 
74 .,2 

1 O 1 , 5 

2 9 1 

94,8 

1 7, 8 

100,0 

(1) Este dado foi obtido subtraindo-se o nitrogênio da semente
(21,9 mg) e calculando a %  em relação ao controle com nit�: 
gênio, que considerou-se como sendo 100.

-

(2) Medias seguidas de pelo menos uma letra em comum não diferem
significativamente pelo teste Tukey, ao nTvel 5 % de proba
bilidade.
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SMS-176 e SMS-139. O tratamento de inoculação com solo, mostrf'\" 

sinais de inicio de fixação somente aos 32 dias apôs a inocula 

çao e nao fixou nitrogênio suficiente para produções equivale� 

tes as das melhores estirpes inoculadas. 

A quantidade total de nitrogênio encontrada nas 

plantas inoculadas com as estirpes que se mostraram mais e���� 

vas fixadoras de nitrogênio e estatisticamente semelhantes, va 

riou entre 164,8 mg de N/vaso para a SMS-2, atê 225,9 mg de 

N/vaso para a estirpe SMS-319. 

As estirpes do solo também foram ineficazes. Pa

ra um critêrio arbitrãrio, que considerasse como efetivas 

estirpes que fixassem, ate 80 % do total assimilado ao �rnta��n 

to com nitrog�nio, seriam considerados efetiu�s apenas as es -

tirpes SMS-319, SMS-400, SMS-176 e SMS-139, com quantidades de 

N fixado equivalente â 101,5 %, 94,8 %, 87,9 %, 81,7 % do qu� 

foi incorporado pelo tratamento com nitrog�nio, respectivamen

te. Os nõdulos produzidos por essas estirpes apresentam massa 

unitãria m�dia semelhante, ou seja, 0,79 mg, 0,72 mg
1 

0,56 mg 

e 0,74 mg por nõdulo, respectivamente. Deste conjunto, as es -

tirpes SMS-139 e SMS-176, juntamente com a estirpe SMS-2, ha

viam se mostrado efetivas em ensaio anteriormente c:onrlp7i,-J-

LOPES e� dli� (1974). Esses autores observaram que a estirpe 

SMS-2, em condições semelhantes ao deste experimento, produziu 

maior nijmero de nõdulos e nõdulos maiores que os das estirp� r
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SMS-139 e SMS-176. Estas por sua vez formaram nõdulos que ti

nham o dobro do tamanho dos formados neste experimento, mas em 

menor numero por planta. Neste mesmo ensaio, a estirpe SMS-2 

foi também efetiva na galactia (GalaeUa -0t�iata). 

A estirpe SMS-176 (=176-Checoslovãquia), isolada 

de Glyeine wightii merece ser investigada num ensaio em algumas 

leguminosas, pois jã se verificou ser pouco eficaz em siratro, 

efetiva em soja perene (LOPES, E.S., dado-0 não pablieado-0) e 

nao ter nodulado galactia (LOPES et alii, 1974). A estirpe SMS-

139 (= CB-756), isolada de MaenoUloma a6��eana-0 e recomendada 

para vãrias leguminosas tropicais (VIATLOFF e LANGFORV, 7975) 

foi ineficaz em soja perene (LOPES, E.S., dado-0 não publica -

da-0) e galactia segundo LOPES ez alii {1974). 

Para o experimento de campo foram escolhidas as 

2 estirpes que mais incorporaram nitrogênio, ou sejam, SMS-319 

e SMS-400. A estirpe SMS-2, que não estava entre as 4 melhores 

deste experimento, foi também incluido por ter sido a mais efi 

ciente em ensaio anteriormente conduzido por LOPES et alii 

(1974). 

4.2. Experimento de campo 

Durante a condução do experimento, foram obtidos 

os dados de nodu1ação de raízes amostras em 2 épocas (Quadro 3), 
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Quadro 3 - M�dias de peso (mg), numero e peso de l nõdulo (mg) 

da nodu1ação formada em 5 p1antas de amendoim, ob

servados em amostras coletadas em 2 �pocas do ciclo 

da p1anta, em condições de campo. 

""' de amostragemt.pocas 

Tratamento 45 dias 84 dias 

peso nume- peso/n� peso nume- peso /n õ d_� 
ro dulo ro lo 

Sem inoculação 

Sem nitrogênio 165� 1 692 0,2( l;83,2 1. 868 0,26 

Com N no plantio 99,2 518 O, 19 375,2 1 .632 0,23 

Com N aos ,.., , 

L t} dias 126�3 620 0,20 40S,4 1.859 0,22 

Com N aos +5 dias ( - ) (,-) ( .. ) 397,7 1 .656 0,24 

Inoculação 

SMS-40O 165,S 7 2. 4 0
$
23 473,9 2. 160 0,22 

SMS-319 186, O 8f) _,_·i 0,23 470,0 1.944 o ?,"[ ' ,_ ..,

SMS-2 175 � 1 710 o ') �' <- o 381 , 9 1 • 7 3 7 0,22 

F n . s . n . s . ( - ) n . s . n. s . ( - )

C. V.% ,..,_,. 
.j o 1 7 ( 1 ) ( - ) 27 1 3 ( 1 ) ( - )

(-) nao foi determinado. 

(1) para a anã1ise estatistica os dados foram transformados em

;x-



35. 

peso e o teor de nitrogênio da parte aerea (Quadro 4) e calcu

lado o nitrogênio total (Quadro 5) e nitrogênio acumulado (Qu� 

dro 6) na parte aérea das plantas, nos periodos entre 4 épocas 

de amostragens. 

4.2.1. Nodulação 

Os tratamentos nao ;noculados estavam bem nodula 

dos. Esta nodulação, atribuida ã população autõctone de rizõ -

bios, foi estatisticamente semelhante ã observada nos tratamen 

tos inoculados com as estirpes em teste. 

Devido ao coeficiente de variação ser alto, nao 

foi possível separar os efeitos devidos aos tratamentos.Mas os 

dados, nos seus valores absolutos, mostram tendências de efei

to dos tratamentos, particularmente no caso da aplicação de ni 

trogênio, onde as informações prévias da literatura mostram re 

sultados semelhantes. Os valores absolutos dos dados de nodula 

ção (Quadro 3) indicam uma tendência do nitrogênio aplicado na 

forma de uréia, em diminuir a nodulação induzida pela popula -

çao autõctone. Efeito depressivo do nitrogênio na nodu1ação jã 

foi observado em amendoim (ACUNA e. SANCHES� 7969; CHESNEY 

1975} e em vãrías outras leguminosas IGIBSON, 1976). 

O nitrogênio parece ter retardado a formação dos 

n6du l os particularmente nas plantas que receberam o N no plan-
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Quadro 5 - M�dias dos dados de nitrogênio total, em mg, em 5 

plantas coletadas em 4 épocas do ciclo do amendoim, 

em condições de campo. 

Tratamento ;'\mostragem 

2:1 dias ,1 e:, "r '-' dias 59 dias 84 dias 

Sem inoculação 

Sem nitrogênio 193,3 1.189,0 2.396,0 3.Ç95,0 b ( 1)

Com N no plantio 19 8, 9 99 8,0 2.245,0 4.114,0 b

Com N aos 2,:,c dias 193,3(2) 879,0 2.122,0 4.794,0ab 

Com N aos {� fj dias 193,3(2) 1 . l 89 , O ( 2 ) 2.408 ,. 0 5.817,0a 

Inoculado com 

SMS-400 1 81 , 3 1.116,0 1.9it3,0 4.987,0ab 

SMS-319 187,7 1 .108,0 2.16�:,o 5.443,0ab 

SMS-2 172,6 1 .2f'i3,0 1.945,0 r.�.098,0 b

F n. s. n. s. n • s • * 

C. V. % 21 26 24 

( 1 ) Medias seguidas de pe1o menos uma letra em comum não dite~ 
rem significativamente pelo teste Duncan ao nfvel de 5 % 
de probabilidade. 

{2) Repetido os dados do tratamento sem inoculação/sem nitrog� 
nio ) ao qual correspondem. 

* significativo ao nível de 5 %.
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Quadro 6 - Teores mêdios do nitrogênio, em mg, acumulado na 

parte aérea (caule, hastes, folhas e frutos); nos 

períodos entre as amostragens. 

Acumulo de N no período entre 
Tratamento 

o 24 2 L/ 45 45 59 59 84 - - -

dias dias dias dins 

Sem inoculação 

Sem nitrogêniJ 193,3 996,0 1.207,0 1.599,0 c ( 2) 

Com N no plantio 198, 9 799,0 1. 248 · º 1 . 86 9 , O bc 

Com N aos 24 dias 193,3(1) 686 · º 1.243,0 2.672,0 abc 

Com N uOS 45 dias 193,3(1) 996,0(1) 1.219,0 3.409,0 a 

Inoculado com 

SMS-400 1 81 , 3 935,0 827,0 3.044,0 abc 

SMS-319 187 9 7 9:20,0 1.056,0 3.280,0 ab 

SMS-2 1 72, 6 l.071,0 702,0 2. 153,0 abc

F n. s . n . s. n . s • 
* 

C. V. % 21 32 50 23 

( 1 ) 

{ 2 ) 

* 

Repetido os dados do tratamento sem inoculação/sem nitrogê
nio, ao qual correspondem. 

M�dias seguidas de pelo menos uma letra em comum nãc diferem 
significativamente pelo teste d0 Duncan ao nível de 5 % de 
probabilidade. 

Significativo ao nível de 5 %. 
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tio. O tratamento com nitrogênio no plantio produziu ate aos 

45 dias, 33 9 6 % menos nôdulos que o tratamento sem nitrogênio 

e foi nessa amostragem que os nódulos se apresentavam com me

nor massa unitãria
9 

com um valor médio de 0,19 mg por nodulo , 

enquanto os produzidos pelas plantas sem nitrogênio pesavem em 

media 0,24 mg/nõdulo. AYALA e VELÃ.SQUEZ
P 

1978, também verifica 

ram a diminuição da nodulação devido a aplicação de N. 

Na segunda amostragem, feita aos 84 dias, essa 

tendência diminuiu, tendo o tratamento com nitrogênio no plan

tio produzido 14,5 % menos nôdulos que o tratamento sem N e os 

nôdulos maiores do que os da primeira amostragem. No tratamen

to com aplicação de nitrogênio aos 24 dias apôs  o plantio, ob

servou-se menor numero de nódulos na amostragem dos 45 dias 

(aos 21 apôs a aplicação do nitrogênio) porem, aos 84 dias a 

nodulação daquele tratamento foi semelhante ã do controle. O 

tratamento com aplicação de nitrogênio aos 45 dias do plantio, 

so foi avaliado na amostragem feita aos 84 dias 9 quando tarnbe� 

se observou diminuição na nodulação. Na primeira amostragem,e� 

te tratamento estava em condições semelhantes ã do controle. 

Os tratamentos inoculados com as estirpes efeti

vas, tiveram uma nodulação igual a provocada pela populacâ0 ó�
, 

-

t�ctone, com valores absolutos ligeiramente maiores para a es-

tirpe SMS-319 na amostragem dos 45 dias e para a estirpe SMS -

400 aos 34 dias. Não houve efeito dos tratamentos, ou epocas 

da amostragem, no tamanho dos nódulos. 
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A inoculação foi feita com inoculante de alta con 

centração (1�5 x 10 9 bacterias/g s 1 ,6 x 109 bactêrias/g e 

1,9 x 109 bactêrias/g, para as estirpes SMS-319, SMS-400 e 

SMS-2, respectivamente). Foram inoculadas portanto, mais de 

3 x 10 6 bactérias viãvcis por semente. Considerando uma perda

de 90 %, devido a dessecação, o que pode ser esperado, se-

gundo SALEMA et alii (7979) s ter-se-ia ainda 300.000 bactéria�.' 

semente. Segundo VATE (1970) osse numero de bactérias dã uma 

boa vantagem competitiva da estirpe do inoculante, em relação 

a popiJlação autõctone. VIATLOFF e LANFORV (1975) afirmaram que 

e difícil superar a nodulação da população natural com estir -

pes introduzidas, m2smo em solos com baixo numero de rizõbios. 

Segundo esses autores o sucesso da introdução de Gstirpes de

pende do método de inoculação e melhores resultados foram obti 

dos com metodos semelhante ao utilizado neste experím0nto, ou 

seja umedecimento superficial das sementes, seguido de mistura 

com a turfa contendo rizÕbios, Som0nte que esses autores usa -

ram para umedecimento das sementes, uma solução aquosa com 40% 

de goma arâbica. Com 2ssc m�todo aqueles autores obtiveram 66% 

dos nõdulos devido a estirpe do inoculante, sendo que esse ino 

culante possuia uma concentração de 2,5 x 107 bact�rias/g.

Os diferentes ac�mulos de N total na parto acre? 

observado neste experimento, conforme podem ser verificado no 

Quadro 6, sugere que as plantas estavam noduladas nnr �;ç�M 0 n-
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tes estirpes de Rhlzobium. E interessante observar que a nod! 

lação pode sofrer mudanças na proporção de n5dulos induzidos 

pelas estirpes introduzidas pelo inoculante� em relação i PºP! 

lação autõctone, entre duas amostragens, conforme verificado 

por LAW e STRIJVOM (1974) em amendoim; os referidos autores ob 

servaram uma maior porcentag2m de nõdulos da estirpe do inocu

lante nas amostragens aos 20 e 62 dias ap5s o plantio, do que 

na amostragem dos 40 dias. 

4.2.2. Produção de parte aerea (caule� hastes, folhas 

e frutos) e percentagem de nitrogênio total 

Não houve diferença significativa no peso da Pª!

te aerea produzida pelos tratamentos usados, em nenhuma das 4 

amostragens. 

A percentagem de N total nas 2 primeiras epocas 

amostradas, mostraram-se semelhantes para todos os tratamontos, 

porem aos 59 e 84 dias, a anâlise estatística dos dados (Qua -

dro 4) mostram que as plantas assimilaram diferentes teores de 

N, havendo
j inclusive, inversão na eficãcia de assimilação de 

nitrogênio, d2vido aos tratamentos, entre uma e outra amostra-

gem. 

Apesar de nao haver diferença significativa na 

produção de matêria seca, pelos valores absolutos do$ dados da 
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amostragem aos 84 dias, observa-se que o tratamento que rece -

beu N no florescimento (45 dias) produziu em media 27 % a mais 

de materia seca que o tratamento sem nitrogênio, nodulado com 

a população aut�ctone. Nesta mesma amostragem, o tratamento i-

noculado com a estirpe SMS-319 produziu 24 % a mais de mat�ria 

seca que o sem nitrogênio. 

Aos 59 dias o teor de nitrogênio dos tratamentos 

inoculados com as estirpes� e do tratamento que recebeu o adu

bo no florescimento, apresentavam teores de nitrogênio total , 

significativam2nte menores que os tratamentos nodulados com a 

população autõctone, sem nitrogênio e com os que receb2ram o 

nutriente no plantio ou apõs 24 dias. 

Na amostragem realizada aos 84 dias, houve uma 

inversão dos tratamentos coffi teores maiores de N total, em re

lação a amostragem dos 59 dias, conforme mostram os dados do 

Quadro 4. Observa-se aue os tratamentos sem nitrogõnio ou com 

N no plantio tinham os teores menores de N. tota1 nesta amostra 

gem, enquanto que os 59 dias apresentavam os maiores valores 9 

ambos os casos, estatisticamente significativos. O conjunto de 

tratamentos inoculados com as estirpes eficazes assimilaram N 

em quantidades estatisticamente maiores que os tratamentos sem 

nitrogênio ou com nitrogênio no plantio. Os tratamentos com ni 

trogênio aos 24 ou 45 dias, possuiam significativamente maiores 

teores de N total que os demais tratamentos. 
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Interessante notar que a produção de matêria se

ca do tratamento com aplicação de N aos 24 dias apõs o plantio, 

foi semelhante ao tratamento sem nitrogênio, mas o nitrogênio 

assimilado no mesmo periodo (84 dias) foi 30 % maior, estatisti 

camente signi�icativo. 

4.2.3. Nitrogênio total acumulado 

No Quadro 5 estão apresentados os dados de nitr� 

gênio total acumulado pelas plantas. A anãlise estatística dos 

dados revelou diferenças significativas somente na ultima amos 

tragem, feita aos 84 dias apõs o plantio. Os tratamentos sem 

inoculação de bactêrias, s0m nitrog2nio ou com nitrogênio no 

plantio, assim como o tratamento inoculado com a estirpe SMS-2, 

acumularam atê aquela data teores menorGs que os demais trata

mentos. 

No Quadro 6 0ncontram-se os dados do nitrog5nio 

acumulado entre os periodos correspondentes a cada amostragem. 

Estes dados foram obtidos a partir daqueles do Quadro 5, sub· -

traindo os valores encontrados aos 24 dias daqueles encontrados 

aos 45 dias; os valores obtidos aos 45 daqueles obtidos 3GS j_

dias e assim por diante. 

Nos perTodos entre zero atê 24 dias do plantio,o 

nitrogênio acumulado por cada tratamento foi estatistic�rnPnte 
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semelhante; no período de 24 at5 45 dias, tamb�m nao houve di

ferença significativa no total de nitrogênio acumulado por ca

da tratamento. No período correspondente de 45 atê 59 dias,ap� 

sar de não haver diferença significativa, existe uma tend0r., 

do conjunto de tratamentos nao inoculados de acumularem valo -

res superiores aos do conjunto inoculado com as estirpes efeti 

vas. No Quadro 4, a percentagem de nitrogênio mostram essas te� 

ciências. No período de 59 atê 84 dias, as diferenças foram es

tatisticamente significativas e mostram que os tratamentos ino 

culados com as estirpes efetivas aumentaram sua eficiência na 

assimilação de nitrogênio durante esse período. 

Na Figura 2,os dados de acumulo durante 84 di? r 

e os correspondentes a taxa mêd.i a de absorção diãri a ::!v n I l.,I " 

gênio, entre cada amostragem� mostram as tendências dos efEitos 

devido aos tratamentos utilizados neste experimento. Os dados 

da taxa media de absorção diãria, foram obtidos a partir daqu� 

les do Quadro 6, divididos pelo nfimero de dias entre cad? ��os 

tragem correspondente. 

Na Figura 2 A, (gr�fico de curvas) e B {grãfico 

de barras), estão os dados dos tratamentos sem inoculação. P�

ra esse conjunto de tratamentos, as curvas da Figura 2 A mos -

tram que o ac�mulo de nitrog�nio foi continuo at� os 8� dias. 

Por�m a Figura 2 B sugere que os tratamentos sem nitrn°�-· 
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aquele com nitrogênio no plantio, mantiveram ou mesmo diminuí

ram a intensidade de assimilação de nitrogênio, a partir da 

amostragem feita aos 59 dias, enquanto os tratamentos com ni -

trogênio em cobertura a partir de 59 dias; aumentaram a taxa 

média de absorção diãria. 

Nas Figuras 2 C (grãfico de curvas) e D (grãfico 

de barras1,estão os dados do conjunto de tratamentos inocula -

dos com as estirpes efetivas, mais o tratamento testemunha,sem 

nitrogênio, nodulado com a população autõctone. Observa-se na 

Figura 2 e, que o acumulo também foi constante atê os 84 dias, 

para todos os tratamentos. Na Figura 2 D, enquanto a testemunha 

teve diminuição na taxa de assimilação diãria a partir de 59 

dias, as estirpes introduzidas intensificaram significativame� 

te sua assimilação diária. 

Esses dados corroboram as observações de RATNER 

et alii (7979) e WYNNE et ali� (7978) a respeito da atividade 

da nitrogenase nesta leguminosa. Os citados autores observaram 

que a atividade mâxima de fixação de nitrogênio em amendoim ve 

rificar-se-ia na fase final do ciclo e em epoca semelhante 

amostragem efetuada a 84 dias, n este experimento. 

Os dados sugerem também que as estirpes introdu

zidas infectaram as plantas, pois promoveram absorção de N em 

fases diferentes daquela promovida pelas plantas noduladas pe

la população autõctone. 
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Tambem os trabalhos de COELHO ez ali� (1967 a) , 

(1967 b) e SICHMANN e� alii (1970), mostram que os maiores teo 

res de nitrog�nio foram sendo obtidos do florescimento ate a 

colheita. O primeiro trabalho citado foi conduzido no outono, 

de janeiro a maio, não passando por temperaturas mais frias co 

mo neste experimento, e teve seu ciclo completo em 108 dias. A 

maior média diãria de absorção de nitrogênio naquele trabalho 

foi o b se r v a d a a p,a r ti r d o 3 5 Q d i a , e n t r e 3 5- 4 2 d i as , te n d o -se 

verificado a incorporação de 1�5 kg de N/dia/ha. Essa taxa en

tretanto sofreu urna decaída� tendo-se elevado entre 49-56 dias 

novamente, para 1,3 kg de N/dia/ha. No segundo experimento ci

tado, conduzido na primavera con ciclo de 112 dias, a taxa diã 

ria de mãxima assimilação de nitrog6nio foi de 2,7 kg de N/dia/ 

ha, no perTodo de 77 ate 91 dias apos a germinação. 

4.2.�. Produção 

A anã1ise estatística dos dados de produção nao 

revelou diferenças significativQS 211tre os tratnmentos, qui~" 

para va92ns ou para sementes. As í;têc:i as de produção de vagens 

e de sementes estão no Quadro 7. 

Considerando-se os dados de produção de sementes, 

os tratamentos com nitrog�nic no florescimento (45 dias) e in� 

culado com a estirpe SMS-2
i produziram 20 % e 15 %, respectiv! 
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Quadro 7 - Dados do pese s em grama, de sementes e vagens de 15 

plantas de am2ndoirn e p�rcentagem de vagens chochas, 

produzidas em condições de campo. 

Tratamento PRODUÇAO 

Vcgens Sementes % de vagens 

chochas 

Sem inoculação 

Sem nitrogênio 278,0 192,0 21 

Com N no plantio 278,0 196,0 20 

Com N aos 24 dias 287 9 0 204,0 23 

Com N aos 45 dias 328,0 231,0 23 

Inoculado com 

SMS-400 268,0 187 ,o 26 

SMS-319 290,0 204,0 1 8 

SMS-2 312,0 2 21 , O 21 

F '1 • s . n. s. n. s.

C. V. % 1 5 1 7 26 



49. 

mente 3 a mais que o tratamento sem nitrogênio. Para os dados 

deste experimento e considerando-se a produção por plantas, p� 

ra 166.000 plantas/ha as difer2nças entre os  tratamentos cita

dos, seriam de �34 kg para o tratamento com nitrogênio no flo

rescimento e 324 kg de amendoim descascado para as plantas in� 

culadas com a estirpe SMS-2. PATIL e KALEKAR (1975) obtiveram 

em solos da Tndia, resposta estatisticamente significativa com 

14 % dê aumento do rendimento de amendoim, devido a inoculação 

cas sementes. Porêm as produções por eles obtidas foram infe -

riores âs deste experimento. Por outro lado VAN VER MERWE et 

afii (1974), encontraram diferenças significativas na produção 

somente quando a diferença no rendimento foi de 45 %, com um 

coeficiente de variação de 21 %; no mesmo ensaio, uma diferen

ça de 35 % de aumento no rendimento n�o foi significativa est! 

tisticarnente. As produções obtidas no ensaio daqueles autores 

foram superiores as deste experimento. 

Interessante observar que o tratamento co� a es

tirpe SMS-2 que at� na 5poca da Ültima amostragem, aos 8� dias, 

havia acumulado igual quantidade de nitrog5nio ao tratamento 

sem esse nutriente 9 produziu 15 % a mais de am�ndoas que & ¼ -

le tratamento 1 em termos de valor absoluto. Por outro lado as 

estirpes SMS-400 e SMS-319, haviam acumulado at� os 84 dias,2J 

e 36 %, respectivamente, mais nitrogênio que as plantJ: do trª 

tamente sem nitrog�nio, noduladas com a população autõctone. e 

essa superioridade não refletiu na produção. 
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Pelas o�servações de RATNER et alii (1979) e WYN 

NE et alii (1978) a atividade mãxirna da nitrogenase foi obser 

vada quase no final do ciclo. Como neste experimento o ciclo 

se prolongou atê 157 dias, ê possivel que a atividade da nitr� 

genase dos rizõbios autõctones que nodularam as plantas do tra 

tamento sem inoculação e sem nitrog�nio, tenha recuperado sua 

atividade, ap�s a �ltima amostragem, apesar da tend�ncia de

crescente mostrada na Figura 2D. Os dados desta Figura,mostram 

entretanto, que a SMS-2 aumentou a taxa de assimilação diãria 

entre o perTodo de 59 a 84 dias e esse aumento pode ter conti

nuado depois dos 84 dias. 

Convêm comentar tamb6m. que o solo contribuiu co� 

algum nitrogênio, especialmente por estar sendo cultivado de

pois de 10 anos em pousio 9 e acusou um teor de matêria orgâni

ca de 3 % e que esse nutriente, o nitrogªnio não foi limitante 

na produção. 
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5. CONCLUSÕES

- O amendoim nao e uma leguminosa de alta promiscuida

de simbiõtica pois, pelos resultados deste experime�

to, como em outros, não tem nodulado livremente com

Rhizob,Lum 1.ip. tipo 11 cow-pea
11 , como outras leguminosas

tropicais.

- O reso da matéria seca e o nitrogênio total, foram

critérios igualment( adequados para separar as esti�

pes SMS-400, SMS-319, SMS-176, SMS-312, SMS-139,

SMS-42 e SMS-2, como as mcis efetivas fixadoras de

nitrog�nio, entre as 35 escolhidas.

- Para as condições do experimente de campo, nao houve

beneflcios da inoculação de sementes com nenhuma das

três estirpes testadas e nem da aplicação de 30 kg

de N/ha, nas diferentes �pocas.
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- Fatores externos nao controlados, limitaram neste ex

periment0 a produção de tal forma que o nitrogênio

necessãrio para a produção não foi fator limitante.
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Effects of autochthonous population of Rhlzoblum -0p. , 

selected strains and times of nitrogen application on 

the nodulation and yield of peanuts (A�achl-0 hypogeae 

L. )

6. SUMM/\RY

Two experiments were conducted to evaluate the 

contribution of dinitrogen fixation by autochthonus Rhizobia 

and the efficiency of strains which nodulate the peanuts roats. 

In the first 2xperiment carried out in greenhou

se with peanuts plants cultivatcd in nutrient solution, it was 

made the selection of strains to be used in the field expEri -

ment. Thirty five strains of Rhlzoblum -0p. were isolated from 

15 species of tropical legumes and Hedysarc s tribe. From the

se 35 strains, 12 of thera nodulatod the roots of cultivar tatu. 

Nodules were formed in th2 p1aíltS of the treatm�nt of which the 

inoculated with the soil cultivated prevíously with peanuts. 

From 13 treatments whose roots nodulated
s 

seven 

showed and efficient nitrogen fixation. From 13 strains isola

ted from plants of Hedysareae tribe, seven nodulated and on-

1y 4 were .::fficient. The nodules formed in roots of the plants 

inoculated with soil were not efficient. 
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ln the 2xp2rirnent conducted in field conditions, 

3 strains were selected. The 2ffect of these strains and the 

indigenous soil Rhizobium �P.9 population were compared, in 

pres2nce of the application of 30 kg N/ha at planting time s 24 

and 45 days after p1anting time. 

It was observ�d that the non-inoculated p1ants 

nodulated with the native Rhizobia. The analysis of the data 

showed no difference bctween treatments in respect of weight 

and number of nodules. 

There was a continuous increase of the dry matter 
·'

yield in the four samplings, but the differences betweGn treat

ments were not significant.

The total nitrcgcn accumulation in the fourth 

sampling is lcss in ths non-inoculat2d plants of thc treatments 

to which nitrogen was applied ar not and in the inoculated 

plants with strain SMS-2, than thc plants of the treatments 

which receive nitrogen in surf2c2 and those inoculatEd with 

strains SMS-400 or SMS-319. The daily assimilation rate of ni

trog,:rn incre,a�d on and ê:fh:r 59 days in the non inoculated

plants of the treatments to which nitrogen was applied at 24 

and 45 days after planting and in thc inoculated plants. 
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