
A..~AIS DA I REUNIAO SOBRE CULTURAS CONSORCIADAS NO NORDESTE
TERESINA,PI-1983

INTERACOES DOS FATORES CULT IVAR,. AOUBAr;AO E MANEJ a DE SOLO NO AU
MENTO OA PROOUTIVIOAOE 00 CONSORCIO MILHO X FEIJAo.
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No presenta trabalho avaliaram-se os efeitos dos fato -
res cuItivar, adubeoao a manejo de solo isolados. e suas intera-
!,foesna produtividade do consorcio.milho x fe1jao. tendo sido d!
senvolvido no campo Experimental de Santana d~ Ipanema, em urr
PodzoIico Vermelho-Amare10, no ano agricola de 1981. Os tratame!!
tos obedeceramum arranjn fetor!.1. am um delineamanto de bloeos
eo ecaso, com 03 repat1coes. Os fatores foram estudados em 02 nf
ve1s de tecnologie: a da pesquisa e a do produtor. Neeveliacao'
foram considerados os componentesde produ!,feodo feija.o. peso
de espiga daspalhede do milho e rendimentos em kg/ha de ambe·s a~
cultures. Houve efe1to significativo no n~mero de semantas/va
gem.sobressaindo-se os trat~mantos com a presen~a de cultivar •
indicada pela pesqu1sa.parecend~ser uma caracterrstic~s geniti
ce, pouco influenc1ade palo ambients. 0 numero medio de vagens /
plantas e peso de 100 sementes nao foi afetado, comportando -Sf
semelhantemente. 0 peso de esp2g~~despalhada pareee ~e~ tambirr
poueo influanciadopelo ambierita, destacando-se as tratamentos •
em que a cultivar indiceda pale pesquise se fez presents. Os mei
ores .rendimentos de ~eijao foram ~nflueneiados, principalmente :
pelos f'atores Cult1ver (247 kg/ha) e as intera90es: Cultivar >-
Manejo de Solo (279 kg/ha); Cultivar x Adubar;ao (276 kg/hal E
Cultivar x Adubacio x Manejo de Solo 284 kg/halo Os f~tores •
quer isolados. quer em suas interac5es. influenciar~m signif~ca-
t1vamente ne produtividade do milho. Os rn.aioresvalores foram aJ
cancados peles intera~5es dos fatores Cultivar x Aduba9ao X Man~
jo de solo C807 kg/ha). seguidas pOl' Cultivar x Adubar;;eo ( 76'5
kg/haJ. contra (265 kg/ha) de milho de testemunha. Considerando'
os dois n{ve1s de teenologia. a utilizada pela pesquis~ superou'
em 26.5 e 205% na produtividadl\ de feijao e milho. respectivamer
te, a empregada pelo produtor. . ~ D~ ~
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