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RESUMO

Há séculos os sistemas de cultivo consorciado de hortaliças são utilizados em pequenas propriedades familiares, como forma de subsistência ou com finalidade da

comercialização. Em sistemas de cultivo orgânico é corriqueiro o uso de consórcios, devido aos benefícios proporcionados, que consiste no aproveitamento da terra, água,

insumos agrícolas os que asseguram colheitas escalonadas e possibilita renda adicional para o produtor.  O presente trabalho tem como objetivo avaliar o uso de consórcios de

hortaliças com finalidade de verificar a produtividade e incidência de doenças no sistema de produção solteiro e consorciado. O trabalho vem sendo conduzido em uma

propriedade rural da cidade de Ubá – MG. Previamente as instalações dos canteiros, foram realizadas avaliações das características químicas do solo da área experimental. Após

o resultado das analises, foram adicionado ao canteiro 300 g por cova de uma mistura de 1:2, uma parte de composto orgânico para duas partes de terra de barranco, sem adição

de fertilizantes químicos. A propagação das espécies ocorreu por meio de semeadura em bandeja localizadas em casa de vegetação, após a germinação as plantas foram

levadas a campo, em área total dividida em blocos totalizando oito canteiros. Serão avaliados os seguintes tratamentos: Salsa solteira ( S ), Pimenta Biquinho solteira (P), Rúcula

solteira (R), e couve solteira(C). Os sistemas de consorcio avaliados são: consorcio de pimenta-rúcula (P/E), pimenta – couve (P/S), salsa-rúcula (C/E) e salsa-couve (E/S). As

espécies serão avaliadas mensalmente quanto às seguintes variáveis: Altura desde o nível do solo até a inflexão das folhas, número de folhas, área foliar, número de brotações.

Espera-se que, as hortaliças cultivadas em consórcio, comparadas com cultivo solteiro seja vantajosa pela produção de diferentes espécies cultivadas.
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