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o cons&rcio tem grande importincia na agiicultura da regiio
Nordeste, sobretudo no caso dos pequenos agricultores. Em 1982
realizou-se em.Ouricuri - PE umapesquisa
a nivel de produtor
objetivando detectar e identificar culturas associad$ls, caract.e
rizando as priricipais rela~~es existentes
entre essas associa~oes e 0 nivel e a variabilidadedo
rendimento das culturasa~.i
men tares anuais.
-'
Devido a influencia da grande diversidade
agroecol&gica e
d as divers as' caracteris ticas s&eioe concmi cas dos produtos sob re
os sistemas de cultivos, existentes na regiio, a amostra de propriedades estudadas foi estratificada
em fun~io desses dois cr!
tirios. Foram acompanhadai 3~ propriedades
com um toial de 85
campos~ Em cada um deles foi demarcada pelo menos uma pareela
onde Ie mediu 0 rendimento das eulturas alimentares anuaist com
observa~oes semanais do comportamento
das culturas, visando determinar qual fase do cicIo vegetativo
faimais
ou menos afetado pela associa~io cultural.
Os resultados obtidos foram objeto de varios tipos de tr.Hament9 grifiee, ear%6grifico e numirico. Entre esse; resultados
destaca-se emprimei.,ro lugar a fate de que a quase tot.alidade
dos campos estudados possuram culturas associadas. Essas asso'cias:oesculturais eram extremamente diversificadas
pois faziam
intervir cerea de 30e,species vegetais distintas etn combinat;,oes
bastante variadas, tanto do ponto de vista dos arranjosquanto
das especies que intervinham. Dentre essas associa~oes destacaram-se tres como dominantes: feijaoJrailho, feijao/milho!algodio
e feijao/milho/algodao/palma.
Todavia se ponderadas as cliferen~as existentes a nivel d~s espa~amentos~. mesmo em campos ocupados com arranjos sindlares, poderia-se
considerar quase que cad'~ ca-mpo COttlO um tipo de associac;ao cuI tural. Finalmente 0 trabalho tentou indicar em que casos a associar;ao de culturas traduz£u~si porum
verdadeiro "cons~Tcio",
indicando a natureza do
benef~ciosuplementar
Obt.idO com esse si$tema de cUltivo ..
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