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1 - Introdm;ao
A produyao de girassol no ambito experimental no

Nordeste brasileiro sofre grande variayao principa1mente
devido ao deficit hidrico e a ma distribuiyao de chuvas.
Neste cenario 0 estudo da adaptabilidade e da estabi1idade
da produtividade de graos toma-se de relevante
importancia, no sentido da recomendayao de gen6tipos para
as diferentes condiyoes ambientais e diferentes sistemas de
cultivo que ocorrem nessa ampla regiao.

A interayao genotipo x ambiente e urn continuo
desafio aos me1horistas, pelas complicayoes que causa na
seleyao de genotipos avaliados em diversos ambientes. Esse
efeito diferencial que 0 ambiente exerce sobre os genotipos
resulta em uma interayao, que pode ser medida
estatisticamente (Eberhart & Russell, 1966, Cruz et al.,
1989).

Desta forma, realizou-se 0 presente traba1ho
visando averiguar a adaptabilidade e a estabilidade de
cultivares de girassol quando submetidas a diferentes
condiyoes ambientais e de cultivo no Nordeste brasi1eiro.

2- Material e Metodo
Foram utilizados dados de peso de graos de 14

cu1tivares de girasso1 provenientes de ensaios em
monocultivo e consorciados com mi1ho, feijoeiro comurn e
mandioca, realizados no Nordeste brasileiro no decorrer dos
anos agrico1as de 2010 e 2011. Utilizou-se 0 delineamento
experimental em blocos ao acaso com quatro repetiyoes. As
parcelas constaram de quatro fileiras de 6,0 m de
comprimento, espayadas de 0,8 m e com 0,30 m entre
covas, dentro das fileiras. Manteve-se urna planta por cova,
apos 0 desbaste. Em consorcio, os arranjos experimentais
variaram de acordo com a cultura consorte. As adubayoes
realizadas nesses ensaios foram de acordo com os
resultados das analises de solo de cada area experimental.

Foram realizadas analises de variancia, por
ambiente e conjunta, para 0 carMer peso de graos. Nessa
ultima, observou-se a homogeneidade dos quadrados
medios residuais, considerando-se aleatorios os efeitos

blocos e ambientes e, fixo, 0 efeito de genotipos, sendo
realizadas con forme Vencovsky & Barriga (1992). Os
parametros de adaptabilidade e estabilidade foram feitos
conforme Eberhart & Russell (1966).

3 - Resultados e Discussao
Detectaram-se diferenyas significativas (p < 0,01),

no tocante ao peso de graos, 0 que evidencia desempenho
diferenciado entre as cultivares avaliadas, dentro de cada
ambiente. Os coeficientes de variayao oscilaram entre 8% e
16%, conferindo boa precisao aos ensaios. Ocorreram
diferenyas significativas (p < 0,0 I) para todos os efeitos, na
analise de variancia conjunta, evidenciando diferenyas entre
os ambientes e as cultivares, alem de mostrar que as
cultivares apresentaram comportamento diferenciado diante
da variayao ambiental, revelando a necessidade de se
realizar urn estudo para identificar os materiais de maior
adaptabilidade e estabilidade de produyao.

As estimativas dos parametros de adaptabilidade e
estabilidade estao na Tabela 1, verificando-se que as medias
de produtividades de graos nas variedades oscilaram de
1.398 kg/ha a 2.168 kg/ha, com media geral de 1.820 kg/ha,
destacando-se com melhor adaptayao as variedades com
rendimentos medios de graos acima da media geral
(Vencovsky & Barriga. 1992), sobressaindo, entre elas, aM
734 e Aguara 6, seguidas da Aguara 4. Os coeficientes de
regressao linear variaram de 0,59 a 1,24, respectivamente,
sendo ambos estatisticamente diferentes da unidade. Tres
das cultivares avaliadas mostraram os coeficientes de
regressao semelhantes a unidade e as onze restantes
apresentaram esses desvios diferentes da unidade, revelando
que 0 conjunto estudado mostra comportamento
diferenciado nos ambientes desfavoraveis. Considerando as
noyes cultivares de melhor adaptayao (bo>media gera1),
todas, a exceyao das BRS G 26 e BRS 323, mostraram-se
exigentes nas condiyoes desfavoraveis (b I>1), justificando
suas recomendayoes para as condiyoes favoraveis de
ambiente. As cu1tivares BRS g 26 e BRS 323, do grupo de
melhor adaptayao, mostraram adaptabilidade ampla (b1=1),
tomando-se de grande importancia para aos diferentes
sistemas de produyao de feijoeiro da regiao. No que se
ref ere a estabilidade, 0 conjunto avaliado, apresentou as
estimativas dos desvios de regressao estatisticamente
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diferentes de zero, evidenciando baixa estabilidade nos estimativas de R2 > 80% nao devem ter seus graus de
ambientes considerados. No entanto, Cruz et aI. (1989) previsibilidade prejudicados.
consideraram que aqueles materiais que apresentaram

Tabela 3. Estimativas das medias e dos parametros de adaptabilidade e estabilidade obtidas pelo
metodo de Eberhart & Russel [5], para a prodw;ao de graos avaliados em 14 cultivares de girassol em
23 ambientes, no ana agricola de 2010/2011. Media = 1820 kglha e C. V. (%) = 12.

CULTrvARES Medias B S2 d R2

M 734 2168a 1,17** 49765** 85
AGUAM 6 2109a 1,24** 68756** 82
AGUAM 4 2032b 1,21* 50630** 86
HELlO 253 1953c 1,05* 84439** 73
BRS G 26 1932c 1,02ns 21183** 91
OLlSUN 1920c 1,07* 73702** 77
BRS 322 1901c 1,09** 29017** 90
HELlO 251 1893c 1,19* 86247** 77
BRS 323 1863c 0,99ns 58640** 78
CATISSOL 1696d 1,00ns 32996** 86
BRS 321 1680d 0,86** 57271 ** 73
MULTISSOL 1520e 0,78** 42765** 75
EMBRAPA122 1432f 0,59** 36972** 66
BRS 24 1389f 0,75** 63944** 65
** e' Significativos a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste t de Student, para b .•• e •
Significativos a 1% e 5%, respectivamente, pelo teste F para S2d. As medias seguidas pelas mesmas letras nilo diferem
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

4 -Conclusao

1. As cultivares avaliadas apresentam comportamento
diferenciado nos ambientes desfavoniveis. VENCOVSKY. R.; BARRIGA, P. Genetica biometrica no

fitomelhoramento. Ribeirao Preto: Sociedade Brasileira de
Genetica, 1992. 496p.2. As cultivares M 734, Aguani 6, Aguani 4, Helio

253, Olisun, BRS 322 e Helio 251 justificam suas
recomenda<;oes para ambientes favoniveis.

3. As cultivares M 734 , Aguani 6 e Aguani 4, apesar
de exigentes nas condi<;oes desfavoniveis, podem
ser recomendadas para as condi<;oes desfavoniveis
de ambientes, em razao de exibiram alta
adapta<;ao.

5 - Bibliografia

CRUZ, C. D.; TORRES, R. A. de.; VENCOVSKY,R. An
alternative approach to the stability analisis by Silva and
Barreto. Revista Brasileira de Genetica, v. 12, p.567 a
580,1989.
EBERHART, S. A.; RUSSELL, W. A. Stability parameters
for comparing varieties. Crop Science, Madison, v. 6, n. 1,
p. 36-40, 1966.

SALVADOR - BAHIA
16 a 19 DE ABRIL DE 2012


