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RESUMO
Objetivando estudar 0 comportamento de quinze cultivares de milho e

uma de feijao em consorcia~ao, foi instalado em solo aluvial do CNPMS
um experimento utilizando-se 0 delineamento em blocos ao acaso, com 3 re
peti~oes. As cultivares de milho utilizadas, em numero de 15, foram dis
tribuldos em 3 grupos: porte baixo, porte normal e precoces, rlantadas
em outubro, enquanto a cultivar de feijao (Rico, Baio) foi plantada em
duas epocas: outubro e fevereiro.

A densidade do milho foi de 50.000 plantas/ha e a do feijao de
150.000 plantas/ha no plantio consorciado e de 200.000 olantas/ha em mo
nocultivo. As cultivares de milho foram adubadas no plantio com 400 kg7
ha da formula 4-14-8 de N, P205 e K20, respectivamente e 200 kg/ha de
sulfato de amonio em cobertura. 0 feijao nao recebeu aduba~ao.

A consorcia~ao com feijao nao afetou a produ~ao de graos de milho em
nenhum dos grupos de cultivares. A maior produ~ao de milho verificou-se
no grupo de cultivares de porte normal, tanto em consorcia~ao como em
monocultivo, tendo diferido significativamente dos demais grupos, os
quais nao diferiram entre si.

Quando em consorcio, a produ~ao de feijao foi altamente influenciada
pelos tres grupos de cultivares de milho. Em rela~ao ao monocultivo, 0
feijao consorciado com os grupos de porte normal e precoce sofreu uma
redu~ao em torno de 50% riasua produ~ao e de 70% quando em consorcio com
o grupo de porte baixo. Dentro de cada grupo nao houve diferen~as signi
ficativas entre cultivares de milho quanta a influencia sobre 0 compor~
tamento do feijao.
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