
ANAIS DA I REUNIAO SOBRE CULTURAS CONSORCIADAS NO NORDESTE
TERESlNA~PI-1983

AVALIAr;AD DE COMBlNA~OES ENTRE CULTIVAf~ES DE MILHO E DE FEIJAD PARA 0 CONSOR-
CIO.

MARCONDES MAUR!CID DE ALBUQUERQUE & DENIS MEDEIROS DOS SANTOs!!

Procurou-seanalisar 0 comportamento das combi,na~oes entre cvs. de
feiJao (VagemRoxa, Rim de Porco, IPA-74-19 e Gordo) e c.vs. de milho (Oentado
Composta. Flint, Certtralmex e Jatina anaa). em sistema consorciado, utilizan-
do 0 a.rri\:lnJo especial de 03 fl1eiras de feijao para 01 fileira de milho. 0 en
saio fa1 corduzido. no CampoExperimental de Santana do Ipanema-AL. nos anos
agr!colas. 80e 81.. 0 delineamento experimental utilizedo foi 0 de blocos 090

aeaso. com 03 repeti90es. Para 0 feijao levaram-se em considera<;ao os numeros
medios de·vagenslplanta, setnentes/vagem, peso de 100 se'tnentes e produtividadB
media. Para a m:Uho, emlSSO, grac;as a eS¢assez de chuvas, so fo! posslvel co
leter dados refer-entes ametssa verde; anal, foram obtidos dados sobre pe.so
medio de espiga despalhada {g)e rendimento (g/plantaJ. Em80. as melhores re
resultados de f.eijao, referentes ao nlimerode vagens/planta e numero de semen
tes/vagetn, foram observados com a lPA 74-19 .•.nas combinat;oes com: Oentado Com
pos.to (3•.17e 2,.32), Flint (3,02 e2,81), Centralmex f2.83 e 2.76) e Jatina
anao (2,28. e 1,98), respectivemente. 0 peso de 100 sementes des cvs. Vagem
Roxae Gordo .permaneceu estavel em todasa.s combine~oes. As cvs. IPA 74-19 e
Rim de Pbrco apresentaram melhor peso. de ~oO sementes. nas comb~nat;oes com
cvs. de milho Flint e Centralmex. As melhores produtividades medias de feijao
foram com a cv. Gordo. nas cornbina90es COm Dentado Composto (182 kg/ha), com
Flint (215kg!ha), com Centralmex (202 kg/he) e com Jatina anao (207 kg/ha )
seguida'oa cv.< IPA 74-1€i, tambem has mesmes combinac;oes, com produtividade de
160, 157, 180 e 145kg/ha. respectivamente. Em81, em re1a~ao ao numaro de va
gens/planta, a cu:ltiver .IPA 74-19 sobresse1u-se das. demais na comb1nat;:ao com
'Flint (S:~'2)' s:encloa eotnbinat;aoGordo x Jatina a que apresentoumenor numero'
de vagen$./planta (2.5). 0 manor nUmero.desernentes/vagem foi obtido com a av.
Gordo (2.3) na combin~ao ComJatina anaograc,;as a sua caracterlstica de S8 -

mentes grandes.
A cultivarIPA 74-19 Toi a que sof'reu maior variar;ao no peso de 100

sementes~ sendo mais evidente nos valores e termos obtidos com as. combin8c,;oes
Jetina enao 08.8 g) e Flint (21. 9 g).
. A maior produtividede foi obtida com a cv. !PA 74-19. na combinet.;ao·
comFlintC 366, 8 kg/he).

Em re1a080 ao peso de espiga despalhada. houve destque ptsra a cv.
Dentad~ Composto. prihCipalmente na combinat;ao com VagemRoxa (98.3 g/plantal
seguida cracombinat.;ao com IPA 74-19 (94.1 g/planta); As cvs. Oentado Composto
e Flint foram asqu.e .apres entaram melhor adaptar;ao no sistema consorciado
destacando-seambas. na cornbinar;dOcom a cv. IPA 74-19. com as produtividades
medias de 66.3 e 57.1 g/plontas. respectivamente,. ...•.•.
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