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A consorciagso de culturas e u~a pretica bastante difundi

da, ·principalmente entre os pequenos pro.d.u*t·or·e·~.No Piaui esta pr~
tica e generalizada, ~c9prendo diversos ti~os de associaQsq de cuI
tura~, entre as quai~ se destaca a de m1lho x feijso macessar. Nes
te sistema he eVi~eneia, @m algumas regioes, da semeadura do feijao
'antes ou ~p~s a semeadura do milho, .contribuindo para uma reduQso
no rendimento do consorcio. Numa tentativa de adquirir subsidio pa
ra as regioes onde este pratica e utilizada, foram conduzidQs tres
ensaios em tres anos agricolas 1976/77, 1977/78 e 1978/79, na mi
crorregiao homogenea dos Baixoes Agricolas Piauienses.

No primeiro ana a pesquisa foi conduzida no municIpio de
Francisco Santos, em solo de baixa fertilidade, de textura arenosa.
As semeaduras relatiuas estudadas foram: feijao semeado 30 e IS dia
antes e apos 0 milho e semeadura simultanea. Foi feita uma correQa
do solo com 3,2 t/ha de calcario dolomitico e uma adubag80 com 20
40-40 kg/ha de N, P20S e K20. Todo 0 fosforo e potassio e SO% de n
trogenio foram aplicados em fundaQ80, por ocasi~a~ de cada semead
ra, a outra metade 30 dias apos em cobertura.

No segundo e terceiro ana conduziram-se os experimentos n
municipio de Picos, em solo aluvial eutrofico de textura media. A
epocas de semeaduras relativas foram: feijao semeado IS e 8 dias a



es e apos 0 mi1ho e semeadura simu1tanea.
Em todos os 10cais foi uti1izado 0 sistema interca1ado, ou

se ja, uma fi1eira de mi1ho (variedade 'Centra1mex') para duas fi
1eiras de feijao (variedade 'Pitiuba'). Em Francisco Santos, as fi
1eiras de feijao eram espa~adas de 1,Om entre si, e de O,50~ das fi
1eiras de mi1ho, com espa~amento entre cova de 1,Om com duas p1a~
tas por cava. 0 espa~amento para 0 mi1ho foi de 2,Om x 1,Om com
duas plantas por cova. Em Picos, as fi1eiras de feijao distaram de
O,BOm entre Si conservando a mesma distancia para as fi1eiras de mi
1ho, com 0,50m entre co~as, com duas plantas par cova. 0 mi1ho foi
espa~ado de l,80m x 1,OOm, com duas plantas pur cova.

Os resultados obtidos mostram que no solo de Francisco
Santos os interva10s de semeadura de 15 a 30 dias sao prejudiciais
a cu1tura semeada par ultimo, reduzindo a produ~ao em mais de 50%
(interva10 de 15 dias) e em mais de 90% (intervalo de 30 dias). Nas
condi~oes de Picos urn dos ensaios mostrou quo 0 mi1ho sofreu redu
~ao significativa no rendimento quando semeado 8 e 15 dias apos 0
feijao, entretanto, em nenhum dos anos, a produtividade do feijao
foi afetada significativamente quandosemeado antes ou ap6s 0 mi
1ho. Nos tres anos, de um modo gera1, a semeadura simu1tanea das
duas cu1turas proporcionou os~m~lhores resultados (Tehq1a 1). Oa£,
indicar-se a semeadura simu1tanea do consorcio mi1ho x feijao, pri~
cipa1mente nas regioes,onde 0 periodo chuvoso e curto e irregular,
e com escassez de mao-de-obra.



TABELA 1. Rendimentos medios de graos (kr/hal de milho e feijac macossar em cinc~ epoces
de semeadura relative, e porcentagem em relaQBo a semeadura simultanea. Francis
co Santos, 1977; Picos, 1978 e 1979.

Feijao 30 dies antes do milho 0 c 239 a 0 102
Feijao 15 dias antes do milho 177 b 252 a 40 107
Feijao no mesmo dia do milhc 431 a 235 a 100 100
Feijao 15 dias apos 0 milho 402 a 70 b 93 30
Feijao 30 dias apos 0 milho 558 a 8 b 129 3

PICDS/1978
Feijao 15 dias antes do milho 1.092 b 985 a 63 114
Feijao 8 dias antes do milho 1. 069 b 866 a 62 100
Feijao no mesmo dia do milho 1.726 a 866 a 100 100
Fe ij 130 .I.B· dias apos 0 milho 1.887 a 847 a 109 98
Feijao 15 dies apos 0 milho 2.004 a 720 a 116 83

PICDS/1979
Feijao 15 dies antes do milho 910 b 737 a 72 101
Feijao 8 dias antes do milho 1.354 a 638 e 106 87
Feijao no mesm9 dia do milhn 1.272 ab 733 a 100 100
Feijao 8 dias apos 0 milho 1.392 a 632 a 109 86
Feijao 15 dias apos a milho 1.504 a 462 a 118 63

DBS: Em um mesmo 10 ce 1, medias na vertical se["uidas pele mesma letre nae apresentem dife
renQas significatives, ao nivel de 5% de rrobabilidade, pelo teste de TUkey..


