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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de genótipos de girassol em Maringá, Paraná, no ensaio
da Rede de Ensaios de Avaliação de Genótipos de Girassol, coordenado pela Embrapa Soja, para indicações de novos
cultivares em 2014. Foram avaliados 8 genótipos de girassol: M 734 testemunha (Test 1); BRS 323 testemunha (Test 2);
CF 101; ADV 5504; AGUARA 04; AGUARÁ 06; GNZ NEON; HELIO 250 sendo os dois primeiros duas testemunhas. O
delineamento utilizado foi em blocos ao acaso com 4 repetições, As parcelas experimentais foram constituídas de 6
linhas com 5 m de comprimento, com espaçamento entrelinhas de 0,9 m, contendo área de 27 m², totalizando uma área
de 864 m². Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste Scott-Knott, a 5% de probabilidade. Onde as
variáveis  analisadas  foram:  data  de  florescimento  inicial,  data  de  maturação  fisiológica,  tamanho  de  capitulo  e
produtividade.

PALAVRAS-CHAVE: Helianthus annuus L., híbridos, maturação fisiológica.

1 INTRODUÇÃO

A  importância  da  cultura  do  girassol  tem  aumentado  no  cenário  agrícola  nacional  e
internacional.  O seu cultivo está ligado principalmente à produção de óleo tanto relacionado ao
consumo humano como para a produção de biocombustíveis. O girassol possui boa resistência à
seca  e  é  pouco  afetado  por  latitude,  altitude  e  fotoperíodo.  Destacam que  em virtude  dessas
características, da diversidade de utilização e da crescente demanda do setor industrial e comercial,
há perspectivas de aumento da área cultivada, sobretudo na região central do país.

Entre as tecnologias de produção de girassol, a escolha do material genético é fator decisivo,
devido  às  condições  edafoclimáticas  de  cada  região,  evidenciando  a  importância  de  serem
realizadas constantes avaliações de genótipos nas diferentes Muitos países têm identificado novas
regiões com potenciais para produção rentável de girassol.

Em vários países, inclusive no Brasil,  a produção de girassol mudou nos últimos anos de
áreas mais férteis para áreas menos férteis, em resposta à concorrência de soja e milho. Apesar de
deslocamento de áreas de cultivo menos férteis, o rendimento têm aumentado progressivamente
nestas áreas, com o resultado da melhoria dos híbridos para estas regiões.

Novos avanços em genômica deverão ter maior impacto sobre o melhoramento genético da
cultura do girassol. A expansão da utilização do girassol, como biocombustíveis, biolubrificantes, ou
para a produção de produtos farmacêuticos,  é  uma tendência para o aumento da produção de
girassol. Portanto a utilização de Genótipos adaptados à diversas regiões e a utilização de sementes
é de fundamental importância para garantir o sucesso da cultura do girassol. O objetivo do presente
trabalho foi avaliar o comportamento de diferentes genótipos de girassol na região de Maringá-PR,
na  safra  do  ano  agrícola  de  2014/2015,  para  que  posteriormente,  possam  ser  analisados
conjuntamente com outros locais e auxiliar nas recomendações para o Estado do Paraná.
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O ensaio  foi  conduzido na Fazenda Experimental  de  Iguatemi  (FEI)  localizada  na  região
Noroeste  do  Estado  do  Paraná,  pertencente  à  Universidade  Estadual  de  Maringá  (UEM),  no
município de Maringá. O delineamento adotado foi em blocos casualizados com quatro repetições.
Os genótipos utilizados foram: M 734 (Test 1); BRS 323 (Test 2); CF 101; ADV 5504; AGUARA 04;
AGUARÁ 06; GNZ NEON; HELIO 250, sendo os dois primeiros duas testemunhas. A parcela foi
constituída de 6 linhas de 5 m de comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,30 m e entre
planta de 0,90 m.

A semeadura foi realizada em 03/11/2014, sob solo preparado de forma convencional e com
adição de fertilizante de acordo com a análise química do solo e recomendações para a cultura do
Girassol  conforme EMBRAPA (1997).  O controle de plantas daninhas foi  realizado por meio de
capinas manual.  Sete dias após a emergência (DAE), foi  realizado o desbaste das plantas para
homogeneizar o número de plantas em cada linha (19 plantas/linha). 

Determinou-se  como  área  útil  as  duas  linhas  principais  de  cada  parcela  e  avaliou-se  a
floração inicial (50% das plantas na parcela apresentavam pétalas amarelas- R4); altura de planta
(média de 10 plantas em plena floração, do nível do solo até a inserção do capítulo); maturação
fisiológica (quando 90% das plantas da parcela apresentarem capítulos com brácteas de coloração
entre amarelo e castanho-30% de umidade nos aquênios) e produtividade.

A colheita  dos capítulos  foi  realizada manualmente,  com auxílio  de  tesoura  de  poda,  no
estádio  fenológico  R9.  Posteriormente  realizou-se  a  secagem  natural,  trilha,  limpeza  manual  e
pesagem. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância seguido do teste de média,
Scott-Knott, ambos a 5% de probabilidade, com auxílio do programa estatístico SISVAR. Não houve
efeito significativo entre os diferentes genótipos estudados, com relação às variáveis, floração inicial
e  maturação fisiológica (dias).  Observa-se que em relação à altura de plantas o genótipo GNZ
NEON foi o que alcançou as maiores alturas de planta 227,00 cm (Tabela 1). Com relação à análise
de produtividade no rendimento de aquênios os genótipos M 734 juntamente com o CF 101 foram os
que apresentaram as maiores medias de produtividade sendo 1316,94 kg para o primeiro e 1151,39
kg para o segundo, sendo esses tratamentos superiores aos demais.

Tabela 1: Avaliação de características agronômicas de híbridos de girassol do Ensaio Final da Embrapa 
2014, conduzido em Maringá (PR). UEM, 2014

Genótipo Floração Inicial Maturação
fisiológica (dias)

Altura de planta
(cm)

Produtividade kg
ha-1

M 734 (T) 42 a 124 a 189,25 a 1316,94 b
BRS 323 (T) 38 a 122 a 209,75 a 872,22 a

CF 101 39 a 124 a 176,00 a 1151,39 b
ADV 5504 40 a 124 a 186,25 a 519,44 a

AGUARA 04 42 a 127 a 198,25 a 722,22 a
AGUARÁ 06 41 a 126 a 193,50 a 843,05 a
GNZ NEON 41 a 126 a 227,00 b 509,72 a
HELIO 250 40 a 124 a 191,25 a 761,11 a

Letras distintas diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.
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Concluiu-se  que  para  as  análises  individuais  de  cada  ano  de  cultivo,  os  coeficientes  de
variação para todos os caracteres avaliados oscilaram até no máximo 29,42, sendo considerados de
baixa  a  média  magnitude,  conforme  classificação  de  PIMENTEL-GOMES  (1990).  Portanto,  o
planejamento  experimental  e  o  delineamento  estatístico  foram  eficientes  para  eliminar
heterogeneidades que por ventura existissem na área experimental.  Para a análise conjunta, os
coeficientes  de  variação  das  variáveis  morfológicas  tiveram  baixa  à  média  variação,  com  isso
determinamos que o genótipo GNZ NEON por apresentar maior altura de planta pode promover um
maior  fornecimento  de matéria  seca assim tanto  pode ser  utilizado em rotação de cultura para
decomposição da sua estrutura a fim de se formar matéria orgânica, como pode ser utilizado na
produção de grãos por apresentar produtividades semelhantes aos demais, como também utilizado
na fonte de alimentação animal. Com a análise da produtividade em kg de aquênios por hectare,
podemos definir que os genótipos mais produtivos são o M734 e o CF101.
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