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REStIfO- Umapesquisa encontra-se emandamento no CampoExperimental de
Man.e'j,oda Caatit\ga pertencente a EMaMPA-CPATSA(Petrolina-PE) visando °
consortio da palma com sorgo granifeto e c.aupi. 0 experimento que teve
in1eio em janeiro-1983, envolve 0 de-ito de diferentes arranjos e5paciais
e POPula~oes de palmana produtividade qu;\ndo empl..antio i501ado, e ":.
quandoemc.onsorcio com sorgo ou c.::.up:i.Consta de 15 tratamentos
principais, sendo cinco esp~amentosdapal1Da (l m x 1 m; 2 xl; 2 x 0,5;
2 x <O.67;e 3 x 1 x 0,5) plantada. isole.damente, e os mesmos espa~amentos
consorciado's com caupi e sorgo ,alent de tres' sub...tratamentos contendo .as
dtlas .culturasanuais isoladas e oonsoo;ciadas entre sL 0 delineamenta ~
emhlo~o aoacaso com tres repeti~oes.> Apos 0 primeiro ano, osre!ultados
indicam que 0 crescimento da palma foiafetado pelo consorcio. sendo 0
sor&o maisco1tlpetitivo que. 0 caupi. Por outro lado, quando acactacea
foi,planta4a em fileiras duplas (3 ;<1 x O~5)sofreu menos competil;;30 do
que quando plantada no! outros espa{aentos. Os diferentes espa~amentos
dapalma nao influenciaram a produtiv1.dade das outras duas cuI turas. 0
~orgo emconsorcio com a palma produzSiu ernmedia 2.337 Kg!ha de gra&s e
4.125. 1<811:1a de restaIno, 0 qu'e represi~.nta 86%e 97%do que foi produzido
com.a. cultura solteir.a que fo~ de 2.018 Kg/ha e 4.261 Kglba,
respe:ctivamente.O caupi foi afetado;K>r.umvirus, mestno assim produziu~
quariPo em ccnsorcio com a palma, 347 19/ha o que corresponde a 91i.da
pro~a? da~ltura.solte.iraque foi de 380 Kg/ha,:. o potencial do
CO'llSorc1.Os~'ra aVEillSdo quando os dades de produl;;ao da pa11l1aforem
COnAe.ci dos •

'. 0 " .r . ~ _ ~~; ~~rVYl u'ccc;o'z>.; O~ -p:(!M/J - ~d:c~
('~""""", ?'iY !~5Fu~ c f .Cow~. jV'-J-l C'~ 'l (2..{''-"-3 .
~. 'l/\~~ ~. ~ft. "'<1"17' I .. ~ ( (

, I

jJpesquis~<>r da EMBRAPA-CPATSA,Caixa Postal 23 - Petrolina (PE)

2JConsultor IlCA/EMBRAPA';'CPATSA

lJTecnico Agri:cola da EMBRAPA/CPATSA.


