
SISTEMAS DE PLANTIO EM FILEIRAS DUPLAS E
SIMPLES NO CONSORCIO MILHO E FEIJAO

A semeadura de milho em fileiras duplas foi alvo de
estudo de pesquisas anteriores, em que se utilizaram
cultivares de cicIo tardio, porte alto e cultivo isolado. As
cultivares de milho utilizadas atualmente possuem
caracteristicas geneticas diferentes, como precocidade,
prolificidade, porte baixo e plantas eretas, que permitem ser
cultivadas em espac;:amentos menores e tambem em
densidades mais elevadas, sem prejuizo para a segunda
cultura consorciada.

Com 0 objetivo de estudar 0 sistema de fileiras duplas
de milho em consorciac;:ao com 0 feijao, implantaram-se
experimentos no CNPMS, em Sete Lagoas, MG, nos
agricolas de 1988/1989 e 1989/1990.

Os tratamentos, constituidos de fatorial 3x3, foram:
semeaduras das cultivares de milho BR 201, CMS 350 e
Cargill 606, em fileiras duplas (FD), com 40.000 e 60.000
plantas/ha, e fileiras simples (FS), com 40.000 plantas/ha.
Utilizou-se a cultivar de feijao Carioca, com 120.000
plantas/ha. Avaliaram-se os parametros produc;:6es de graos
de milho e feijao e produc;:ao equivalente de milho. A
analise conjunta dos dados nao mostrou diferenc;:a
significativa da produc;:ao de graos de milho com relac;:ao
aos sistemas, no primeiro ano. Entretanto, no segundo ano,
independente das cuitivares de milho, 0 sistema FD 60.000
superou em 28% a media dos demais, os quais nao
diferenciaram entre si, como evidencia a Figura 59. A
produc;:ao de graos de feijao nao variou nos sistemas FD
40.000 e FS 40.000, cuja media dos dois sistemas (467
kglha) superou a do sistema FD 60.000 em 18% (Figura
60). A produc;:ao equivalente de milho variou de acordo com
o ano. Em 1988/89 (Figura 61), 0 sistema FD 40.000
apresentou maior produc;:ao equivalente que 0 FD 60.000. Ja
no segundo ano, os resultados foram inversos, mostrando
que a produc;:ao equivalente variou em func;:aodas condic;:6es
clima.ticas. Os resultados mostraram que a produc;:ao de
milho (Figura 59) ou de feijao no sistema consorciado
(Figura 60), na densidade de 40.000 planta/ha, tanto no
sistema de fileiras duplas como no de fileiras simples, nao
variou. Entretanto, no sistema de fileiras duplas com 60.000
plantas/ha, tanto as produc;:6es de milho como de feijao
sofreram influencias do sistema, mostrando que, nesse caso,
as condic;:6es clima.ticas podem ter influenciado a
caracteristica. - Israel Alexandre Pereira Filho, Antonio
Carlos de Oliveira, Jose Carlos Cruz.
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FIGURA 59. Efeito da interarrao ano - sistemas de plantio sabre a
produrrao de graos de milho. CNPMS, Sete Lagoas, MG,
1988/1989 a 1989/1990.
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FIGURA 60. Pradurrao media de graas (em kglha) do feijao consorciada,
em funrrao dos sistemas de plantios utilizados. CNPMS, Sete
Lagoas, MG, 1988/1989 a 1989/1990.

FIGURA 61. Efeito da interarrao ano - sistemas de p1antio sabre a
produrrao equiva1ente de milho. CNPMS, Sete Lagoas, MG,
1988/1989 a 1989/1990.


