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RESUMP': 0 trabalho re"'(isaos sistemas>tradicionais de p1.antio, w:esultados
~xperimenta.is e possi.bilidades para melhore.r os sistemas de consorcio
que tem como base as culturas de cicio longocomo algodao arborea,
algodao herbaceo e mandioca. 0 algodao" arboreo e consorciado no primeiro
ano com culturas anuais, como milho,' cAupi:. ou ambas, com palma durante
todo 0 cic.lo, ou com eulturas·forrageiras. Embora as producoes de
algodao tenham sidp prejud'icadas c'om 0 consorcio, a produtividade como um
todo e 0 retorno total, exceto com gramineasforrageiras, foram maiares
do que aqueles provenientes dos cultivos ·isolados. 0 algodao arboreo naoe afetado pelo aumento do espacamento entre fileiras em ate 4 metros, ou
em fileiras duplas di.stanc.iadas·de .3 a 4 metros. 0 espaco proporcionado
pelo maior espacamento entre fiietras oferece oportunidade para 0
consorcio nao -so no primeiro ·como tambem nos.anos subsequentes mas, sao
necessarios estudos para que se conhecaas condicoes ambientais nas quais
esta pratica poderia ser vantajosa. 0 algodao herbaceo e a mandioca sac
consorciados com milho, feijao.ou com. os dois ao mesmo tempo. A vantagem
do consorcio destas .cul·turas em. diferentes sistemas variou de 20 a 37% e
de 60 a 90% para algodao "herb3:ceo'e mandioca, respectivamente. 0 plantio
de mandioca em fileiras duplas com espa~amento de 2,0 m x 0,6 m x 0,6 m
melhora a prodticao das culturas no consorcio. mas nenhum estudo testou se
este efei.to pode ser·obtido·°e.m fileiias' simples com espacamentos maiores.
'As seguintes areas-de estudo poderiam receber maior aten~ao em futuras
pesquisas: a) identificacao de genotipos'compativeis para 0 consorcio,
b) defini~ao de niveis e metodos eficientes de adubacao. principalmente
par~os sistemas de consorcio envolvendo algooao herbaceo e mandioca que
sac plantados em areas com melbor precipitacao pluviometrica, c) efeito
do consorcio na ocor~encia de pragas e doencas, d) prospectivas para a ~
consorciacao com culturas alternativas' como sorgo, milheto, guar,
gergelim com algodao arboreo e para culturas como soja. amendoim,
girassol e sorgo com algodao herbaceo e mandioc3, e) po:"sibilidade da
consorciacao do algooao herbaceo no sertao e da mandioca calhide. aos
12 meses, f) comparacao de sistemas de plantio alternativos. e g)
avalia~ao de sistemas em conjunto com diferentes praticas e oanejo de
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