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INTRODUÇÃO

Em pequenas propriedades, onde predomina o uso intensivo de mão de obra

familiar, as culturas de subsistência são tradicionalmente produzidas em sistemas de

consórcio (BEZERRA NETO et al., 1991). Esta prática reduz risco de perdas, reduz a

incidência de pragas, doenças e plantas daninhas durante o cultivo, melhora o uso

eficiente da terra e agrega os benefícios econômicos da fixação de nitrogênio

(ALTIEIRI et al., 2003; KASAI et al., 2011), de modo que pode-se utilizar a palma na

alimentação animal e o amendoim na alimentação animal e humana, empregando os

resíduos da cultura na alimentação animal, como sugerido por Ferreira et al. (2009).

A palma forrageira é uma cultura bem adaptada às condições adversas do

semiárido, desempenhando um papel muito importante nessas regiões na época de

seca por suportar longos períodos de estiagem, alcançando produtividade de até 40

toneladas de matéria seca por hectare por colheita (SANTOS et al., 2006).

Além de ser amplamente produzido na região Agreste de Pernambuco devido à

presença de indústrias de laticínios e um grande rebanho de bovinos leiteiros, o

resíduo lácteo é rico em nutrientes, melhora as características físicas do solo, aumenta

a retenção de água e incrementa a produtividade agrícola (MILKPOINT, 2009).

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram testadas três populações de amendoim, cultivar BR1 em monocultivo e

em consórcio com a espécie de palma Opuntia ficus indica.

Avaliou-se porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência,

número de dias para emergência, comprimento de parte aérea e de raiz, massa

seca de parte aérea e de raiz e área foliar. Os comprimentos foram avaliados

medindo do solo até a extremidade da haste principal e as plantas foram divididas

em parte aérea e raiz, colocadas em sacos de papel e levadas para estufa de

circulação forçada de ar por 72 horas a 65ºC e submetidas a pesagem.

Os resultados foram submetidos a análise de variância e as médias foram

comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). As análises estatísticas foram realizadas

com auxílio do programa SISVAR, versão 5.3 (Ferreira, 2010).

CONCLUSÃO

O consórcio de amendoim com palma forrageira não prejudicou o desenvolvimento das culturas. O consórcio de duas linhas de amendoim com palma forrageira propiciou 

aumento no comprimento de parte aérea.

OBJETIVOS

Esta pesquisa visou avaliar o efeito do monocultivo e do consórcio do amendoim

cultivado em diferentes populações de plantas com a palma forrageira, e o efeito do

resíduo lácteo sobre o crescimento do amendoim.

Desenvolvimento de amendoim consorciado com palma forrageira utilizando 

resíduo lácteo
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Tabela 1. Índice de velocidade de emergência, emergência, número de dias para emergência (I), área

foliar (II), massa seca de parte aérea e raiz (III) e comprimento de parte aérea e raiz (IV) de plantas

de amendoim submetidas a diferentes populações de plantio em sistema solteiro e consorciado com

palma forrageira.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tratamentos
Índice de velocidade de emergência

Monocultivo Consórcio

1 linha 12,06 aA 11,38 aA

2 linhas 12,53 aA 11,55 aA

3 linhas 11,28 aA 11,90 aA

Tratamentos
Emergência (%)

Monocultivo Consórcio

1 linha 85,00 aA 84,80 aA

2 linhas 81,13 aA 81,25 aA

3 linhas 81,41 aA 82,50 aA

Tratamentos
Número de dias para emergência

Monocultivo Consórcio

1 linha 8,00 aA 8,25 aA

2 linhas 7,75 aA 8,25 aA

3 linhas 9,50 aA 6,50 aB

Tratamentos

Área foliar (cm²)

Monocultivo Consórcio

1 linha 17,72 aA 16,76 aA

2 linhas 17,23 aA 18,02 aA

3 linhas 18,93 aA 13,76 aB

Tratamentos

Massa seca da parte aérea 

(g)

Monocultivo Consórcio

1 linha 7,76 aA 6,13 aA

2 linhas 6,86 aA 6,31 aA

3 linhas 6,43 aA 4,74 aA

Tratamentos
Massa seca da raiz (g)

Monocultivo Consórcio

1 linha 0,66 aA 0,64 aA

2 linhas 0,69 aA 0,74 aA

3 linhas 0,64 aA 0,66 aA

Tratamentos

Comprimento da parte aérea 

(cm)

Monocultivo Consórcio

1 linha 10,05 aB 16,76 aA

2 linhas 9,27 aB 18,02 aA

3 linhas 10,71 aB 13,76 bA

Tratamentos
Comprimento da raiz (cm)

Monocultivo Consórcio

1 linha 12,95 aA 13,09 aA

2 linhas 11,39 aA 12,98 aA

3 linhas 13,23 aA 11,99 aA


