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Esse trSa1ho prelininar, realizado em Poço Verde (SE), avalia o 

cxznçortairento de (luas cultivares de algodão herbáceD; 'Alien' e 'Br-l', em 

consorciação aia o milho e o feijão, em tr&s arranjos espaciais; a) una fi 

leira de milho, urra fileira de feijão, urra de algodão e outra de feijão Su 
cessivanente NFAF; b) urra fileira de milho, urra de feijão, duas de algodão 

e outra de feijão, alternadamente - MFAAF e -d) unia fileira de milho, uma de 

algodão, duas de feijão e uma de algodão, alternadamente - NAFFA. Usou-se 

um espaçamento únict de 0, SOm entre fileiras. Para o algodão e o milho foi 

utilizado 5 plantas4n e para o feijão, 10 plantas/m. 

O plantio foi realizado simultaneamente e as pDpulaç6es de plan 

tas de algodão, feijão e de milho, conforme o arranjo utilizado, estão con 

tidas na T&ela 1. 

O algodão e o feijão receberam apanas a adubação fosfatada, sen 

do usado 40 kg de P205/ha, no plantio. 
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O milho recebeu no plantio 40 kg de P205,'ha e 50 kg de P205  /.ha 

sendo 1/3 dessa dosagem aplicada por ocasião do plantio e o restante, em 

cotertura, 40 dias após o plantio. 

A cultivar de feijão utilizada foi a 'IPA 74/19' e a de milho, 

'Centralmex'. Para o c1culo do índice 1so Eficiente da Terra (UET), foram 

utilizados quatro tratamentos, tnn as culturas em Wonocultivo. 

A produtividade do milho, do feijão e do algodão e o índice UETP, 

se encontram na Tabela 1. 

A baixa produtividade do algodão em consórcio, provavelmente foi 

devido ao ataque de fonniga verificado logo após a emergência das plantas, 

o que acarretou ia baixo índice de sobreyivência. 

A cultivar 'BR-l' se onçortÓu melhor que a 'Allen em todos os 

arranjos testados. A maior produtividade de algodão, independente das cul 

tivares, foi alcançada no arranjo espacial NFMF. Isso certanante devido a. 

posição ocupada pelas fileiras de algodão, estando distanciada de 1,0m da 

quelas de milho, que é uma planta fortemente competitiva. Esse fato pode 

ser verificado quando se cctnpara o ccniportamento do aJ.godão nos arranjos 

MFAF e MAFFA. Nesse arranjo, apesar da maior população de plantas de algo 

dão (40.000 plantas/ha), sua produtividade é menor cio que aquela verifica 

da no arranjo MFAF (25.000 plantas/na). No arranjo MArTA, as fileiras de 

algodão estão espaçadas de O ,SOm das de ini]ho enquanto que no arranjo 

MFAY, o espaçamento é de 1, Om. Esse resultado vem dennstrar a alta ccnpe-

tição exercida pelo milho scbre o algodão. 

Cczn relação ao índice UEF, as duas cultivares apresentaram, pra 

ticarnente, o mesnx5 conpDrtamsnto e o arranjo MFAF, superou os demajs com 

um índice QEr de 1,43. 
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TABELA 1 - Produtividade MMia de Milho, Feijão e Algodão e índice Uso Efi 

ciente da Terra (UFT). Poço Verde, 1979. 

EOPUIAÇÕES DE PLAL2AS/na PRJDUI'IVIDADE MEDIA Ei4 	* 
APJWCTOS 

MILHO FEIJÃO ALODD&) MILHO FEIJÃO AICDaO 

MFA1F 25.000 	100.000 25.000 1.490 	818,7 71,0 - 1,43 
MFAbF 25.000 	100.000 25.000 1.550 	748,0 92,5 1,43 

MFA1A1F 20.000 	80.000 40.000 1.244 	637,0 113,2 1,27 
?'FAbAbF 20.000 	80.000 40.000 1.042 	638,2 169,0 1 1 22 
Mk1FFA1 20.000 	80.000 40.000 946 	701,8 27,6 1,01 
MAbFFAb 20.000 	80.000 40.000 1.114 	717,0 72,8 1,17 

Legenda: M = Milho *Produtividade Milho = 	2.040 kg/ha 

F 	= Feijão (Ivbnocuitivo) Feijão = 	1.460 kg/ha 

Al = Algodão Allen Algodão Allen= 	530,4 kg/ha 

Ab = Algodão Br-1 Algodão Br-1 = 	641,6 kgha 


