
SISTEMAS DE PLANTIO EM FILEIRAS DUPLAS E SIMPLES NO CONs6RCIO
FEIJAO

A semeadura de milho em fileiras duplas foi alvo de estudo em pesquisas
anteriores, onde utilizaram-se cultivares de cicIo tardio, porte alto e
cultivo isolado. As cultivares de milho utilizadas atualmente possuem ca-
racteristicas geniticas como precocidade, prolificidade, porte baixo e
plantas eretas, que permitem ser cultivadas em espa~amentos menores e tam-
bim em densidades mais elevadas sem prejuizo para a segunda cultura con-
sorciada. Com 0 objetivo de estudar 0 sistema de fileiras duplas de milho
em consorcia~ao com 0 feijao, implantaram-se experimentos no CNPMS, em Se-
te Lagoas, MG, nos anos agricolas de 1988/1989 e 1989/1990. Os tratamen-
tos, constituidos de um fatorial 3x3, foram: semeaduras das cultivares de
milho BR 201, CMS 350 e Cargill 606, em fileiras duplas (FD), com 40.000
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 indice de espigas e as produ~oes de milho e feijao. A analise
conjunta dos dados nao mostrou diferen~a significativa para produ~ao de
graos em rela~ao aos sistemas no 12 ano. No entanto, no 22 ano, indepen-
dente das cultivares de milho, 0 sistema FD 60.000 superou em 28% a midia
dos demais sistemas, os quais nao se diferenciam. No caso da produ~ao de
feijao, os sistemas FD 40.000 e FS 40.000 nao se diferenciam significati-
vamente, apresentando produ~ao media de 467 Kg/ha, que corresponde a 18% a
mais do que a produ~ao do sistema FD 60.000. 0 comportamento dos sistemas
de plantio para 0 indice de espiga e produ~ao equivalente de milho variou
de acordo com 0 ano agricola.
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