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A cultura do feijao. no, estado.i explorada. na ,sua
grand~ maioria. par pequenos produtores. em regime de subsistin
cia, com pouca adocio de ticnicas de cultivo e utilizacao de s~
mente de baixo potencial produtivo. A indicecao de cultivares -

. r -bem edaptadas eo maio a com carectar~sticas favoraveis se eons-
tiui em objeto do presente estudo.

o ensaio fo1 conduzido no Campo Experimental de Santa-
na do Ipaneme-AL. em solo Lit61'ico Eutr6fico de texture ereno-
se.Forem· testadas dez cultivares de feijao. em consorcio earn
milho. obedecendo ao arranjo espebial de 01 fileira de milho pa
ra 03 de feijio. ° deline~mento usado fo! 0 de blocoi ao aeaso:
cam 04· repet i Co es. ten doc ad a par eel a ums are aut il del 2 m:l.
Efetuou-se ume adubaceo basics. com aplicacao de 30-60-20 kg/he
de N. P20S e K20. respectivamente, nes for~as.de sulfato de am~
nio. superfosfato simples e cloreto de potasslo.

Foram analisados as d~dos referentes a: numero de va-
gens/m2• numero de sementes/vagem; peso de 100 sementes. e peso
de grio de feijao e milho. i501ados e consorciados. Embora te-
nha havido variac5es no n~mero de vegens/ma, este parimetro nao
fa! ~uficiente p~ra diferenciar as cu1tivar6s. 0 n~mero de se-
mentes/vagem mostrou-se bastante relacionedo com 0 peso de 100
~emehtesJ quant~ maior e sements, menor 0 nGmero de sementes
por vagem.

As cultivares introduzidas, Gordo e Bagajo. destaca-
ram-sa das demais, com rendime~to~ superiores is regionais Va-
gem. Roxa. Rim-de-Por co .'Santana do Ipanema' e Leges, cuj as pro-
ducoes forem: 1068; 8SS; 640; 612 e 591 kg/he, ~espectivamente,
ern clJltivo consorciedo. Observou-se tambem que as c"ultiveres
que apresentaram bom comport..amento em consorcio, assim se mos -
traram quando isoledas.
~; ·~aM.ukJJ ; ~; ~W> " ~ i \lwv:.~

1/ Trabalho publicedo ·nos ANAIS de I RENAFE - Gaian!a - GO -
1982.

2/ Enggs - Agronomos, M.Sc. Pesquisadores do EMBRAPA a disposi
cao de EPEAL.
Cai~a Postal, 99 - 57000 - Macsio - Alagca!.


