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. . girassol apresenta-se como uma
altemativa para explora<;ao em consorcio com 0

COlman, feijao caupi e mandioca,
'especialmente, no Nordeste brasileiro, onde ha
jlfedominanciade pequenos agricultores que se dedicam a
~e tipo de explora<;ao. Sendo assim, 0 girassol podera vir
a·ter, em urn curto espa<;o de tempo, importfmcia social e

namica muito elevada para a agricultura- ncirdestina,
is esta regiao e na atualidade um dos maiores palos de

~UyaO de bi9diesel do pais, Industrias de esmagamento
de graose de produyao de oleo estao presentes na regiao e

da pOl'materia prima parece garantir ao produtor de
I, grande ou pequeno, boa colocayao para 0 sell
o no mercado. Neste cenario e de Dmdamental
ancia a implantayao de urn program a de

ento voltado para a avalia<;ao de cultivares de
I, tanto em monocultivo, quanta em consorcio com'
s como '0 milho, 0 feijao e a mandioca, visando

'I' a produyao de oleo associada a produ<;ao de
s,

)9 '"n ns
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mivel para a soja e
tmtado c~m geslO
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Desta fonna, desenvolveu-se este trabalho visando
'guar 0 compOliamento de cultivares de girassol, em
ocultivo e consorciado com 0 milho, 0 feijao e a
dioca,para fins de recomenda<;ao.

Os ensaios foram realizados na safra 20 II, no
este brasileiro, sendo realizados em monocultivo e em
reio com 0 milho, o'feijoeiro comum e a mandioca,

orme descrito na Tabela I, nos municipios'de P090
ndo, Umballba, Frei Paulo e Carira, em Sergipe;
tina e Paripiranga, na Bahia; Craibas, em Alagoas e
" em Pernambuco, Foram avaliadas 16 cultivares de

, em monocultivo J e consorciadas, utilizando-se 0
ento em blocos ao acasO, com quatro repeti<;oes.

parcelas constaram de quatro fileiras de 6,0 m de
rimento, espayadas de 0,8 m e com 0,30 m entre
!dentro das fileiras. Manteve-se uma planta pOl' cova,

apos 0 desbaste. Em consarcio, os arranjos experimentais
variaram de acordo com a 'cultura consorte. As adubayoes
realizadas nesses ensaios foram de acordo com os
resultados das anaJ,ises de solo de cad a area experimental.

Foram realizadas analises de variancia, pOl'
ambiente e conjunta, para 0 carateI' peso de graos. Nessa
liltima, observou-se a homogeneidade dos quadrados
medios residua is, considerando-se aleatorios os efeitos
blocos e ambientes e, fixo, 0 efeito de genatipos, sendo
realizadasconfonne Vencovsky & Barriga (1992).

~tnIft.!~i'~4 ..ij
Detectaram-se diferenyas significativas (p<O,O 1 e

0,05). evidenciando diferen<;as geneticas entre as cultivares
em todos os sistemas, quanto ao peso de graos (Tabela 1).
Os coeficientes de varia<;ao obtidos oscilaram de 8,2 % a
13,8%, conferido confiabilidade aos experimentos. As
produtividades medias dos ensaios variaram de 1005 kg/ha,
em 'Poyo Redondo, em consarcio com 0 milho a 2717
kg/ha, em Umballba, em consorcio com a mandioca,
evidenciando uma ampla faixa de varia<;ao nas condi<;oes
ambientais on de Coram realizados os ensaios. Os melllOres
desempenhos produtivos das cultivares fo'ram registrados
em Umballba, nos sistemas em monocultivo e consorciados
com· a mandioca, em Fei Paulo, consorciado com 0 milho e
em Craibas, Paripiranga e Itambe, em monocultivo.

Os rendimentos medios das cultivares, na media
dos ambientes, variaram de 1472 kg/ha (Embrapa 122) a
2214 kg/ha (M 734), com media geral de 1852 kg/ha
(Tabela 2), superando a media nacional, a qual gira em

. tomo de 1393 kg/ha (CONAB, 2009). As cultivares com
rendimentos medios de graos acima da media geral
evidenciaram melhor adapta<;ao, com destaque para a M
734, com melhor rendimento, seguida das HELlO 251 e
AOUARA 6 e, estas, seguidas das AGUARA 5, BRS 322,
BRS G26, HELlO 253 e AGUARA 4, as quais se
constituem em alternativas importantes para a agricultura
regional. .
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Tabela 1. Resumo das analises de variancia pOl' ambiente, para 0 peso de grao (kg/ha), obtidos nos ensaios com
cultivares de girassol, realizados no Nordeste Brasileiro, na safi'a 2011.

Local .Quach'ados medios Media C.V.(%)
Cuitivues Residuo

1'0<;0RedOlido Monocultivo 175562,0** 1740J,9 1547 8,5

P090 Redondo x Milho 72808,0* J 1068,2 1005 10,5

1'0<;0Redondo x Feijao 182234,8** 32031,7 1596 11,2

Umballba Monocultivo 217868,9*/ 43~30,5 2533 8,2

Umballba x Mandioca 567660,7** 43588,7 2716 9,3

Frei Paulo Monocultivo 136136974,4** 50317,6 1911 11,7

Frei Paulo x Milho 1303246,9** 54917,9 2267 10,3

Carira Monocultivo 217380,2** 41129,6 1538 13,2

Adustina Monocultivo 171302,0** 44507,4 1535 13,8

Adustina x Milho 183601,2** 27911,3 l409 J l,9

I'aripiranga Monocultivo 812607,2** 38146,5 1949 10,0

Craib as Monocultivo 333344,4** 58333,8 2153 11,2

Itamb6 MODocutivo 1009507,0** 37055,0 1918 10,0

Tabela 2. Media e rcsumo da analise da variiincia
conjunta referentc ao peso de gvaos de 16 cultivares de
girassol avaliadas em 13 ambientes do Nordeste
brasiJeiro. 20 II.

M734
HELlO 25J
AGUAM 6
AGUARA4
HELlO 253
BRS G26
BRS 322

AGUARA5
BRS 323

OLlSUN 3
HEUO 250
CATISSOL
BRS 321

MULTlSS0L
BRS 324

EMBRAPA22
Media
C.V.%

F cultivar)'
F(Sistema

. F(intera ao CxS)

Analise
con·unta
2214a
2064b
2043b
2011c
1982c
1954c
1947c
J941c
J896d
1891d
1861d
1721e
l611f

J 533"
1492
1472
1852

11
63,8**
368,4**
5,9**

As cultivares M 734, HELlO 251 e AOUAM 6
apresentam melbor adapta<;ao as condiyoes edafoclimaticas
do Nordeste brasileiro, justificando suas recomendayoes
para explora<;ao comercial nessa ampla regiao.

\ .
CO,NAB, Series historicas de girassol: J 992/93-2008/2009.
Disponivel em: <bttp:// www.conab.com.br>. 2009.
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.• e n< SlgnificalivDs a 1% e5% de probabilidade pelo teste F. As
medias seguidas pcbs mesmas letras nao difcrem entre sc pelo teste
Scon-Knolt.
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