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No Piauf. existem solos de baixoes, nao alagadi90s. de
media a alta fertilidade e com alta capacidade de reten9ao de umi
dade. Nestes tipos de s~los e comum a semeadura do milho consor
ciado. sendo'o consorte mais frequente 0 feijao macassar Vigna
unguiculata (L.) Wa1p.). Nesta associa9ao sac utilizadas varieda
des ramadores que. gera1mente. apresentam urn grande desenvolvime~
to vegetativo. 0 qual compromete 0 rendimento de ambas as cultu
ras. reduzindo. portanto. a eficiencia do consorcio.

Visando melhorar os sistemas de produ~ao agrfcola dos
produtores que exp10ram os baixoes. foi conduzido urn ensaio em de
lineamento de blocos casualizados com 13 tratamentos e tres rep~
tiQoes. no municfpio de Picos-PI •• onde foi estudade a consorcia
9ao do milho (variedade 'Centralmex') com outras cwlturas. Os tra
tamentos constam da combina~ao das culturas de milho, soja. gerg~
1im, algodao herbaceo. feijao macassar. fava e arroz. em monocu1
tivo. e em consorcia9ao com mi1ho. Nos tratamentos consorciados 0
mi1ho ocupou 2/3 da area e a cu1tura consorte 1/3. Ae cultivares
utilizadas foram 'L-121 ICA', 'Venezuela V-4'. 'Allen 333/57: 'Qu~
renta Oias'. 'Local' e 'Cica-4'. para soja. gergelim. a1gddao,
feijao macassar. fava e arroz. respectivamente.



A semeadura foi rea1izada na segunda quinzena de jane~
ro de 1980 e as co1heitas extenaeram-se de mar~o a junho, sendo 0
mi1ho e 0 algodao herbaceo as ultimas cu1turas a serem co1hidas.

Na Tabe1a 1 constam a produtividade de graos, em kg/ha,
d e cad a cu 1t ur a e 0 sin d ice s d eRa za 0 d eAr ea Equi val ent e (R A E)* .
Para calcul0 desses indices utilizeram-se os dados dos
tos em monocultivo de cada culture.

TABELA 1. Rendimento m~diod~ gracs. em kg/ha, de diferentes sis
temas. Picos-PI., ano agricola 1979/80.

Rendimento de graos
Sistema ronocul Milho R.A.E.

tivo I Consorte

Milho 3 036 1,00
Soja 975 1,00
Gergelim 807 1,00
Algodao herbaceo 3 069 L 00
Feijao macassar 1%100 1,00
Fava 1 922 1,00
Arroz
Milho x soja 2 979 426 1,42
Milho x gergelim 2 465 150 1, 00
Milho x a1godao herbaceo 3 470 930 1,44
Milho x feijao macassar 2 155 447 1,12
Milho x fava 1 822 222 0,72
Milho x arroz 2 667 0,88

Rendimento do mi1ho
em consorciaQao

Rendimento da cultura consorte em
conSorciayao

Rendimento da cu1tura coneorte em
monocu1tivo

Rendimento do milho
em monocultivo

Considerando-se que 0 ana de 1980 foi urn ana com chuvas
escassas e mal distribuidas durante os meses de Janeiro e fevere!
ro, os resultados sac promissores. Os indices de RAE mostram .~ um
uso mais eftmiente da terra nos consorcios milho x algodao herba
ceo, milho x soja e mi1ho x feijao macassar. Ressa1ta-se que no



consorcio m11ho x algodao herbaceo, 0 algodao produziu 930 kg/ha,
em apenas 1/3 da area, sem afetar 0 rendimento do milho.

a ma1s baixo rendimento de m11ho foi observado no con
sorcio com a fave.

a arroz nao produziu em nenhu~ dos sistemas, devido a
deficiencia de umidade.


