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o interessepor hibrido de milho vem aumentando
'vamenteem areas do agreste sergipano, onde ha

edafoclimaticapara 0 desenvolvimento de lavouras
cereal,traduzidapela obtenyiio'de altos rendimentos

com0 uso de tecnologia moderna de produyiio. 0
r em razao dos altos rendimentos que tem
tado em trabalhos de avaliayiio de cultivares em

doagreste(Carvalhoet aL,2009 e Oliveira et aI., 2009
10),podese constituirem alternativa impoliante para a

compondosistema de produyiio com 0 milho,
aproduyiiode alimentos e de biodiseL .

Destaforma,realizou-se 0 presente trabalho com 0

lode selecionarcultivares de· girassol para uso em
do agrestequandoconsorciadas com 0 milho.
;

.' Foram avaliadas 16 cultivares de girassol ·em
livoe consorciadas com a. milho, 'no municipio de

ulo,inseridoem area do agreste sergipano, no ana
la de'2011.Em monocultivo, as parcelas 'constaram

fileirasde 6,0 m de comprimento, espayadas de
e com 0,30 m entre covas, dentro das fileiras,
e-se'uma planta por cova, apas 0 desbaste. Em
io, as parcelas constaram de 8 fileiras, com as
dimensoes,plantando-se de fOlma alternada, uma

demilhopara uma de girassoL Dentro das fileiras de
,manteve-se a distiincia de 0,2 m entre as covas,
do-se,apas 0 desbaste, uma planta por cova. As
6esrealizadasnesses ensaios foram de acordo com

resultados das analises de solo de cada area
ental.Utilizou-se 0 hibrido simples de milho 2 B

Foram realizadas analises de variiincia, pOl'
'cotee conjunta,para 0 carater peso de griios, de ambas

turas,

As cultivares de girassol moslraram
comportamento diferenciado (p<0,01), quando ao peso de
griios, nas avaliayoes em monocultivo e em consarcio com
o milho (Tabela I). Os coeficientes de variayiio
encontrados foram baixos, conferindo precisiio aos
experimentos.. Observaram-se tambem na/ anal ise de
variancia conjunta diferenyas entre as cultivares e os
sistemas de plantio, bem como, comportamento
diferenciado dos cultivares na media dos sistemas em
estudo, No' que se refere ao milho, a cultivar avaliada. 0
hibrido simples 2 B 587, mostrou 0 mesmo comportamento
produtivo frente as cultivares de girassol.

Obtiveram:se rendimentos medios de griios de
girassol da ordem de J .911 kg/ha e 2.267 kg/ha,
respectivamente, nos ensaios em monocultivo e
consorciado, registrando-se uma superioridade de 19% do
sistema consorciado quando comparado com 0 monocliitivo
(Tabela I), indicando lima tendencia de melhor
comportamento das cultivares quando consorciadas com 0

milho. Na media dos dois sistemas de cultivo, as
produtividades medias das cultivares de girassol oscilaram
de J .540 kg/ha (BRS 324) a 2.630 kg/ha (M 734), com
media geral de 2.089 kg/ha, permanccendo na mesma
magnitude dos resultados regish'ados em anos anteriores em
trabalhos similares de melhoramento em areas do agrcste
sergipano (Carvalho et aI., 2009 e Oliveira et aI., 2009 e
2010). As cultivares M 734 e Helio 250 apresentaram
melbores rendim~ntos, seguidas das HELlO 251.
AGUAAA 6, AGUAAA 5, BRS G 26, BRS 322e
AGUAAA 4, as quais se consubstanciam em altemativas
importantes para a agricultura regional.

Quanto ao milho, a prodlltividade media registrada
foi de 6.558 kg/ha, considerada alta, principalmente em se
tralando de um plantio consorciado. evidenciando 0 alto
potencial para a produtividade do hibrido avaliado,
COIToborando os resultados encontrados em trabalhos de
avaliayiio de cultivares de milho nessa regiiio (Carvalho et
aI., 2008), e evidenciando a viabilidade de cullivo do
girassol em sistemas consorciado com 0 milho.
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TabeJa 1: Medias e resumos das analises de variancia para a caracteristica de peso grao de cultivares de girassol em
monocultivo e consorciadas com milho. Frei Paulo, Sergipe, 20 I J.

Peso
grao.do
Milho
6661a
6652a
6484a
6102a
6223a
7112a
6302a
6620a
6510a
6284a
6375a
6499a
6773a
6437a
7250a
6651a
6558
13

0,9 ns

M 734 2244a 3017a 2630a
HELIO 253 1931a 2996a 2464a
HELIO 251 1842b 2898a 2370b
AGUAM 6 1715b 2892a 2303b
AGUAM 5 1678b 2819a 2249b

BRS G26 2217a 2233c 2225b
BRS 322 2060a 2386b 2223b

AGUARA. 4 1712b 272la 2216b
CATISSOL 1988a 2167c 2078b
HELIO 250 1844b 2135c 1989c

BRS 323 2118a IS09d 1963c
BRS 321 2007a 1899d 1953c.

OLISUN 3 1746b 1949d 1848c
MULTISSOL 1962a 1528e 1745d
EMBRAL 22 1825b 1433e 1629d

BRS 324 1687b 1393e 1540d
Media 1911 2267 2089
C.v. % 12 10 II

F(cultivar) 2,7** 23,7** 13,9**
F(Sistenia) 77,1 **
F(inlerar,;ao CxS) . 13,5**
•• , • ellSSignificativos a 1% e5% de probabilidade pelo teste F. As medias seguidas pclas mcsmas tetras nao difcrem entre se pelo teste Scott-
Knott. •

Os resultados mostram a viabilidade do cultivo do
girassol com uma cultivar de milho de alto potencial para a
produtividade em areas do agreste sergipano.
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