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O consórcio de culturas anuais com gramíneas forrageiras é uma
prática desenvolvida e adaptada para as condições do centro-sul
brasileiro. No entanto, o emprego desta técnica pode ser alternativa
interessante para as condições do semiárido brasileiro buscando
avaliar o consórcio de culturas que possuem características e
potencial de emprego em região semiárida. Assim, objetivou-se
hídrico em consórcio com a cultura do milheto e doses de nitrogênio.
O delineamento adotado foi em blocos casualizados, sendo os
tratamentos o consórcio da cultura do milheto com o capim-buffel
(Cenchrus ciliaris) ou capim-massai (Panicum maximum x Panicum
infestum), com 3 doses de adubação nitrogenada em cobertura (fonte
uréia), sendo: zero, 50 e 100 kg ha-1. Ainda, foi adicionado tratamento
testemunha com o plantio do milheto solteiro sem adubação de
cobertura; com 3 blocos e 21 parcelas, sendo a parcela constituída
de 4 linhas de milheto espaçadas por 0,9 m, com 7 metros de
comprimento e 0,2 m entre planta. O plantio da cultura forrageira foi
realizado na entrelinha da cultura do milheto, no mesmo momento do
plantio da cultura anual, sendo utilizados 600 pontos por valor cultural
(valor cultural do capim-buffel = 16% e valor cultural do capim-massai
= 42%). Ainda, no plantio, procedeu-se a aplicação de 10; 30 e 20 kg
ha-1 de N, P2O5 e K2O, cuja fonte utilizada foi o formulado 10-28-20.
Avaliaram-se os dados biométricos e produtividade de matéria seca.
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massa seca, sendo o consórcio milheto-massai (10,3 t ha-1) superior ao
milheto-buffel (6,9 t há-1). No fator doses houve diferença para altura;
onde os valores observados foram 1,58 m; 1,64 m e 1,78 m para as
respectivas doses de nitrogênio 0, 50 e 100 Kg ha-1. O consórcio de
culturas anuais com gramíneas forrageiras é alternativa interessante
para produção de volumoso em região semiárida por aumentar
comparação com a cultura solteira. O consórcio de milheto e capimmassai mostrou-se superior para dados biométricos e produtividade
de massa seca.
Palavras-chave: Pennisetum americanum; Cenchrus ciliares; Panicum
maximum x Panicum infestum.
Suporte Financeiro: Embrapa
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