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O presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito
de diferentes sistemas de preparo do solo, em uma
sucessão de culturas irrigadas. O experimento foi
conduzido em um solo aluvial em JanaÚba-MG. Foram
testados 5 sistemas de preparo do solo na estação
chuvosa (grade aradora, arado de disco, aiveca,
escarificador e plantio direto) para o plantio de milho.
Após a colheita do milho cada parcela foi dividida em 3
subparcelas e preparadas com grade aradora, arado de
disco e plantio direto com feijão. Resultados médios de
3 safras de milho e 3 safras de feijão, mostrou que o
rendimento do cereal foi afetado tanto pelo preparo do
solo que o antecedeu quanto pelo preparo do solo da
cultura anterior, no caso, a cultura do feijão. Parcelas
que foram aradas com maior profundidade - escarificador,
aiveca ou disco ~ produziram mais do que as parcelas
preparados com grade aradora ou com plantio direto,
embora esta diferença so foi significativa para o arado
escarificador. Por outro lado a produtividade do milho
foi maior quando a cultura do feijão que o antecedeu foi
feita com o plantio direto. A produtividade do feijão
foi maior no plantio direto e não foi afetado pelo
sistema de preparo usado na cultura do milho. Esta
resposta diferenciada das duas culturas aos sistemas de
preparo do solo resultou em maiores produtividades
equivalente de milho associadas a uma combinação de
sistemas de preparo do solo, geralmente com aração
profunda para o milho (escarificador, aiveca ou arado de
disco) e plantio direto para o feijão. Resultados
similares também foram obtidos com o preparo do solo com
arado de disco tanto para o milho quanto para o feijão,
ou o preparo do solo com arado escarificador para o
milho e arado de disco para o feijão.
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