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A produyao de girassol no ambito experimental no
ordeste brasileiro sofre grande variayao principalmente

dmdo ao deficit hidrico e a ma distribuiyao de chuvas.
NeStecemirio 0 estudo da adaptabilidade e da estabilidade
da produtividade de graos toma-se de relevante
iuiportancia,no sentido da recomenda9ao de gen6tipos para
1$ diferentes condiy6es ambientais e diferentes sistemas de
CUltivoque ocorrem nessa ampla regiao.

A interayao genotipo x ambiente e um continuo
dcsafio aos melhoristas, pelas complicay6es que causa na
seleyaode genotipos avaliados em diversos ambientes. Esse
deito diferencial que 0 ambiente exerce sobre os gel1otipos
resulta ern uma interayao, que pode ser medida
estatisticamente (Eberh31i & Russell, 1966, Cruz et aI.,
1989).
1.

iea biometrica
ciedade

Desta fonna, realizou-se 0 presente trabalho
visando averiguar a adaptabilidade e a estabilidade de
c:ultivares de girassol quando submetidas a diferentes
·condiyoesambientais e de cultivo no Nordeste brasileiro,

Foram utilizados dados de peso de
~tivares de girassol provenientes de ensaios em
lDODocultivoe consorciados com milho, feijoeiro comum e
mandioca, realizados no Nordeste brasileiro no decolTer
dos anos agricolas de 20 Ia e 20 II. Utilizou-se 0

delineamentoexperimental emblocos ao acaso com quatro
tepetiyoes.As parcel as constaram de· quatro fileiras de 6,0
mde comprimento, espayadas de 0,8 m e com 0,30 m entre
c:ovas,dentro das fileiras. Manteve-se uma planta por cova,

. apOs0 desbaste; Em consorcio, 'os mTanjos experimentais
. variaramde acordo com a cultura consorte. As aduba96es
> realizadas nesses ensaios foram de acordo com os
$ 'RSU1tadosdas amilises de solo de cada area experimental.

Foram realizadas analises de variancia, par
ambiente e conjunta, para 0 carater 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 gen6tipos, sendo
realizadas con forme Vencovsky & BalTiga (1992). Os
parametros de adaptabilidade e estabilidade foram feitos
conforme Eberhart & Russell (1966),

Detectaram-se diferenyas significativas (p < 0,0 I),
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 < 0,01) para todos os efeitos, na
analise de variancia conjunta, evidenciando difcrens:as
entre os ambientes e as cultivares, alem de mostrar que as
cultivares apresentaram comportamento diferenciado diante
da variayao ambiental, revelando a necessidade dc se
realizar um estudo para identificar os materia is de maior
adaptabilidade e estabilidade de produ9ao.

As estimativas dos parametros de adaptabilidade e
estabilidade estao na Tabela I, verificando-se que as
i11edias de produtividades de graos nas variedades
oscilaram de 1.398 kg/ha a 2.168 kglha, com media geral
de 1.820 kg/ha, destacando-se com melhor adaptayao as
variedades com rendimentos medios de graos acinia da
media geral (Vel~covsky & Barriga, 1992), sobressaindo, .
entre elas, a M 7:i4 e Aguara 6, seguidas da Aguara 4. Os
coeficientes de regressao linear variaram de 0,59 a J ,24,
respectivamente, sendo ambos estatisticamente diferentes
da unidade, Tres das cultivares avaliadas mostraram os
coeficientes de regressao semelhantes it unidade. e as onzc
restantes apresentaram esses desvios diferentes da unidade,
revelando que 0 conjunto estudado mostra componamento
diferenciado nos ambientes desfavoraveis. Considerando as
nove cultivares de melhor adaptayao (bo>media geral),
todas, a exceyao das BRS G 26 e BRS 323, mostraram-se
exigentes nas condiy6es desfavoraveis (b I> I), justi !icando
suas recomenday6es para as condi96es favoraveis de
ambiente. As cultivares BRS g 26 e BRS 323, do grupo de
melhor adaptayao, mostraram adaptabilidade ampla (b 1=1),
tornando-se de grande importancia para aos di ferentes
sistemas de produyao de feijoeiro da regiao. No que se
refere a estabilidade, 0 conjunto avaliado, apresentou as
estimativas dos desvios de regressao estatistieamente
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diferentes de zero, evidenciando baixa estabilidade nos estimativas de R2 > 80% 'nao devem
ambientes con~iderados, No entanto, Cmz et al. (1989) pre'visibilidade prejudicados,
consideraram que aqueles materiais que apresentaram

Tabe1a 1. Estimativas das medias e dos parametros de adaptabilidade e estabilidade obtidas pelo metodo de Eberhart &
Russel [5], para a produyao de graos avaliados em 14 cultivares de girassol em 23 ambientes, no ano agricola de
2010/2011. Media = 1820 kg/ha e C, V, (%) = 12,

CULTIVARES Medias B S2d R2

M 734 2168a 1,17** 49765** 85

AGUAM 6 2109a 1,24** 68756** 82

AGUARA4 2032b 1,21* 50630** 86

HELlO 253 1953c 1,05* 84439** 73

BRSG26 1932c 1,02ns 21183** 91

OLISUN 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

CAT1SSOL 1696d 1,00ns 32996** 86

BRS321 1680d 0,86** 57271** 73

MULTISSOL 1520e 0,78** 42765** 75 •

EMBRAPA122 1432f 0,59** 36972** 66

BRS 24 1389f 0,75** 63944** 65
** c * Significati\'os a 1% e 5% 3e probabilidade, respecti\'amente. pelo teste t de Student. para b. ** e * SignificativQs a 1% e 5%, respectivamente, pelo
teste F para 52 d. As medias seguidas peJas mesmas lClras nao diferem entre si pelo teste de Scott·KnoH a 5% de probabilidade.

As culli va res avaliadas
comportamcnto difcrenciado nos
desfavoniveis,

VENCOVSKY. R,; BARRIGA, P, Genetica biometrica
no fitomelhoramento. Ribcirao Preto: Sociedade
Brasileira de Genetica, 1992, 496p.

apresentam
ambientes

2. As cultivares M 734, Aguara 6, Aguara 4, Helio
253, Olisun, BRS 322 e Helio 251 justificam suas
recomendayoes para ambientes favoraveis,

3. As cultivares M 734 , Aguara 6 e Aguara 4, apesar
de exigentes nas condiyoes desfavoraveis, podem
ser recomendadas para as condiyoes desfavoraveis
de ambientes, em razao de. exibiram alia
adaptayao.
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