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TITULO DA TECNOLOGIA 

Prãticas de consórcio 

RESUMO TECNOLOGrCO 

Durante o ano agricola 1975-1976, foi conduzido em La 

tossolo Amarelo e textura muito argilosa, um estudo para 

avaliar as culturas de mandioca, arroz, feijão e milho, 

tanto em cultivos solteiros quanto em consorciados. As 

combinações entre as culturas deram origem a 15 sistemas 

de plantios, com delineamento de blocos ao acaso e três 

repetições. Não se usaram adubos nem corretivos. Objeti

vou-se avaliar as oscilações de produção das respectivas 

culturas, decorrentes da consorciação, bem como, estudar 

as vantagens para o produtor. 

Foram calculados os seguintes indices: produção total 

de alimentos (PTA); produtividades; uso equivalente 

terra (UET) e indice de eficiência econômica (IEE). 

maiores retornos brutos, em ordem decrescente, foram 

tidos com as com~inações: mandioca x feijão; mandioca 

milho; mandioca x milho x feijão, mandioca solteira 
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mand ioca x arroz x mil ho; e mandioca x arroz. A menor 

produtiv i dade fo i a de feijâo no tratamento mandioca x 

arroz x feijâo,e a menor renda bruta verificou-se no con 

sórc io arroz x mil ho. A importância f inal desse traba lho 

reside no fato de que a prática do co nsórc i o e ai nda po~ 

co di sseminada entre os produ tores ru ra i s do Estado do 

Amazona s. 

PRINCIPAIS BENEFICIOS 

Facultam ao produ t or rural uma vari abilidade na su a 

produ çâo anual e me lho r ut il izaçâo dos f ato res de p rod~ 

çâo: terra , trabalho e capital. 
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