
ANAIS DA I REUNIAO SOBRE CULTURAS CONSORCIADAS NO NORDESTE
TERESINA,PI-1983

MARCONDES MAURicIO DE ALBUQUERQUE!/ & DENIS MEDEIROS DOS
Tos2/

o comp~rtamento de 10 cultivares de fe1jio (PhaseoZus
vuZgaris L.) em consorcio com milho (Zea maiz l.) cv. Central-
mex, fo1 estudedo durante os anos agrlcolas de 1980 e 1981 em
Santana do Ipanema, no Sertao A1agoano. Nesse trabelho foi con-
siderado, alim doa parimetros, n~mero midio de vagens/planta
n~mero midio de sement~s/vagem, peso medio de 100 sementes e
produtividad., 0 "Land Equivalent Ratio" ( LER l.

As produtividades de ambas as .culturas foram baixas em
decorrencia da escassez de chuvae ocorr1da na regiao. No ano
agricola de 1980. as cultivares Bagajo (510 kg/hall Costa Rica
(491 kg/hall IPA 74-19 (450 kg/ha) e IPA 1 (431 kg/ha) foram as
que apresentaram os maiores rendimentos. A produtividade do mi-
Iho foi tornada em funcao de masse verde, sendo que os maiores
decrescimos na produt1v1dade de milho foram observadas na con -

~.sorc1acao cQm a's cvs. Rim de Porco e.IPA 74-19. As cvs. Costa
Rica (5,5 e 4,4), IPA 74-19 (5,5 e A.3) e IPA 1 (5.1 e 5.0) fa-
~am a. que. apresentaram maior n0m~ro de vagens/planta e semen-
tes/p1anta, respect1vament~. 0 rendimento da cvs. Bagajo foi
mais. inf1uenc1addo pelo· parametro peso de 100 sementes. No ano
agricola de 1981, observou-se ume queda no n0mera de vagens/

\ planta e sementes/vagem da cv. Costa Rica (4,9 e 3,6). ocasia -
nando um decriscimo no seu rendimento (246 kg/ha). As cva. IPA
,74-19. Gordo, IPA 1 a Bagaj& com rendimento de 348.30S~ 292, e
262kg/ha, respectivameDte. foram as que se sobressairam das
demais. As maiores produtividades de milho faram observadas no
C(0 ns0r c i 0 com as- cvS. Rim d e Po r ca. S. Ipan ema (454 kg /ha ). Fa -
rinha (430 kg/he) e IPA1 (423 kg/ha). No ana agrIcola- de 1980.
as cvs. Vagem Roxa (1.43). Gorda (1.39) e Rim de Porco (1.37)
foram as iesponsiveis palos maiore~ indioes de LER. N~o foram
o~servadas'vantagens docans6rciosobre 0 monocultivo no ano
agr1cola dE 1981 .
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c;io de EPEAL.
Caixa Postal. 99 - 57000 - Maceio - Alagoas.


