
MILHO E FEIJAO CONSORCIADOS EM
DIFERENTES SISTEMAS DE PLANTIO

Varios resultados experimentais tern aemostrado que a

produtividade do milho nao e afetada pel a distribuic;ao de

sementes na fileira ou na cova, desde que mantida uma

densidade de plantio adequada. Assim, em plantios com

covas mais espac;adas, deduz-se que 0 espac;o fisico ocupado

pelas plantas de milho e a maior penetrac;ao de luz no

interior da lavoura podeni favorecer 0 consorcio milho-

feijao. Para testar esta hipotese, urn experimento foi

conduzido na area experimental do CNPMS, em Sete

Lagoas, MG, em 1991/92 e 1992/93 e na ESAL, em Lavras,

MG, em 1992/93, onde foram avaliados tres sistemas de

plantio de milho (uma planta a cada 25 em, duas plantas a

cada 50 em e quatro plantas a cada 100 em ), duas

cultivares de feijao (ESAL 580 e Carioca) e duas

densidades de plantio de feijao (100.000 e 200.000

plantas/ha, sendo 0 feijao plantado na linha e nas

entrelinhas do milho). As fileiras de milho foram espac;adas

de 1m. Utilizou-se 0 delineamneto experimental de blocos

ao acaso, com tres repetic;oes, sendo os tratamentos

dispostos em fatorial na parcela.

A Tabela 330 mostra os valores medios das

produtividades de milho, feijao e a produc;ao equivalente de

milho obtida nos tratamentos consorciados, considerando os

valores medios dos dados obtidos em Sete Lagoas e Lavras,

MG. A produc;ao equivalente de milho foi obtida somando a

produc;ao de milho mais 4,5 vezes a produc;ao de feijao.

Verifica-se, pelos resultados, que nem a produc;ao de milho

nem a de feijao foram afetadas pela distancia entre covas de

milho. Confirmando os resultados de outros autores, a

produc;ao do feijao cresceu e a do milho decresceu, quando

a densidade do feijao passou de 100.000 para 200.000

plantas/ha.

Praticamente nao houve diferenc;a entre 0

comportamento das duas cultivares de feijao avaliadas. A

analise da produc;ao equivalente de milho nao mostrou uma

resposta definida em relac;ao aos tratamentos. - Jose Carlos

Cruz, Magno Antonio Patto Ramalho, Israel Alexandre

Pereira Filho.

TABELA 330. Produ,lio media de milho e feijlio e produ,lio equivalente
de milho, obtidas no ensaio milho e feijlio consorciados,
em diferentes sistemas de plantio. CNPMS, Sete Lagoas,
MG,1994.

Distan- Cultivares Densidades Produ,oes medias Produ-
Ctas (em kglha) ,lio
entre de de equiva-
covas lente
(cm) feijlio feijlio Milho Feijlio de

milhoJ

ESAL 100.000 5.902 382 7.622
25 580 200.000 4.917 428 6.846

Media 5.410 405 7.234
Carioca 100.000 5.346 411 7.195

200.000 5.320 500 7.570
Media 5.371 430 7.383

ESAL 100.000 5.633 375 7.323
50 580 200.000 5.448 468 7.554

Media 5.540 421 7.438

Carioca 100.000 6193 350 7.771
200.000 4.983 563 7518
Media 5.564 439 7.644

ESAL 100.000 5.441 355 7.040
100 580 200.000 4.579 434 6535

Media 5.010 394 6.787
Carioca 100000 5143 411 6.993

200.000 4.909 526 7.276
Media 5.018 431 7.134

Media 5.168 420 7.270
geral

IProdu,lio equivalente de milho (kglha) obtida pela produ,lio de milho
somada a 4,5 vezes a produylio de feijlio.

AVALIA(:AO DE DIFERENTES COMBINA(:OES DE
METODOS DE PREPARO DO SOLO SOBRE A

PRODU(:AO DE MILHO E FEIJAO IRRIGADOS,
EM SOLO ALUVIAL

A rapidez com que ocone a dcgradac;ao do solo
depende do sistema de manejo emprcgado, do tempo de
use, bem como da classe do solo. Esse problema e agravado
em areas de maior intensidade de usa de motomecanizac;ao,
como nos sistemas inigados.

o efeito de diferentes combinac;oes de sistemas de
preparo do solo no verao e no inverno sabre 3. produc;ao de
milho(verao) e feijao(inverno) foi avaliado em urn
experimento realizado em Janauba, MG, em urn solo
aluvial.

Os sistemas de preparo do solo que antecederam a
cultura de verao foram realizados com grade aradora, arado
de disco, arado de aiveca, escarificador e plantio direto. Nas
parcelas aradas, foi tambem usada a grade niveladora.
Alem disso, uma parcel a foi plantada com crotalaria
juncea. Cada parcela tinha 600 m2 (30x20), com 10 m
entre as parcelas, para manobras de implementos. No
inverno, cada parcela foi subdividida em tres de 200 m2

(lOx20); para a plantio do feijao. Essas subparcelas foram
submetidas aos seguintes tratamentos de preparo do solo:
grade aradora, arado de disco e plantio direto. 0 plantio do
milho e do feijao foi feito utilizando a manejo cultural


