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RESlJM)-Levando-se em considera~ao que 0 sistema de cultivo em consorcio
e uma pratica generalizada entre os agricultores do semi-arido,
procurou-se, nesse trabalho, determinar,. atraves de diversas E0mbina~oes,
a(s) culti~ar (es) de nalho que nenos sofra(m) com a competi~ao da
cultivar de feijao. Usaram-se 4 cultivares de feijao nas diversas
combina~Oes e em culturas isoladas, totalizando 24 tratamentos. 0
de line amen to experimental foi 0 de blocos ao acsso, com 3 repeti~Oes.
As cultivares usadas foram: Mi.lho - A-Dentado Composto!NE; B-Flint
Compos to!NE; C-Centralmex; D-Piranao A. Caupi - a - Vage~ Roxa; b - Rim
de Porco; c - IPA 74-l9;.d - Gordo. Os resultados obtidos mostram que,
de um modo geral, houve urns queda no n9 de vagens por planta na cultura
do feijao consorciado em rela~ao a cultura solteira, sendo essa queda
acentuada na cultivar Gordo. A cultivar de milho que proporcionou
maior decrescimo no numero de vagens!planta as cultivares de feijao
estudadas foi a Centralmex. Houve urna leve tendencia de redu~ao do
numero de.sementes/vagem quando a cultura do feijao foi consorciada,
havendo decrescimo mais acentuado na cultivar Rim de Porco. As cultivares.
de feijao apresentaram maior nUmero de sementes!vagem quando consorciadas
C.Otn0 milho Centralmex. Comrelac;.ao a peso 1!idio das sementes, as
c.ultivares de feijao comportaram-se semelhantemente quer consorciadas
quer solteiras. Houve diferen~a de produtividade entre a cultura
consorc~ada~. a cultura solteira. A maior queda de produ~ao da cultura
do feijao consorciado foi evidenciada nas variedades IPA 74-19 e Gordo,
sendo de 33,15% e 41,75%, respectivamente. Nao houve diferenca
significativa analisando-se cada cultivar de feijao em consorcio com as
diferentes cultivares de milho. No entanto, observa-se que, em geral,
as quatro cultivares de milho em estudo forAm mais senslveis a presen~a
das cultivares Gordo e Rim de Porco.
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