
EFICIÊNCIA E SELETIVIDADE DE HERBICIDAS
AP LI CA DO S EM PÓ S-EM ER GÊ NC IA NA
SO JA (G ly ci ne ma x (L .) Me rr il ).

RESUMO

O experimento foi conduzido, num Latossolo
Vermelho Escuro com 53% de argila e 4,5% de
matéria orgânica, objetivando-se estudar a
eficiência e seletividade de herbicidas pós-emer-
gentes na soja, cv. União. Os herbicidas foram
aplicados quando as plantas daninhas estavam com
3 a 5 folhas. Os tratamentos com as respectivas
doses, em kg/ha do i.a., foram os seguintes:
misturas de tanque de alloxydim - Na a 1,125, e de
sethoxydim a 0,221, com bentazon a 0,72;
combinação de diclofop-metil a 0,84, com
acifluorfen, a 0,224; diclofop-metil a 0,84, setho-
xydim a 0,147, 0,184 e 0,221, fluazifop-butil a 0,25
e 0,37, CGA 82725 (éster 2 - propilínico do ácido
2-4 (3,5 - dicloro - 2 - pyridiloxi) - fenoxy - propiô-
nico), a 0,35; todos combinados com bentazon, a
0,72. Utilizou-se ainda os tratamentos oryzalin +
metribuzin (1,125 + 0,42), além das testemunhas
com capina e sem capina o ciclo todo. Nas
combinações, os graminicidas foram aplicados 3
dias depois de acifluorfen ou de bentazon.

O controle de papuã (Brachiaria plantaginea
(Link) Hitch) e de capim-arroz (Echinochloa
crusgalli (L.) Beauv.) foi deficiente apenas nos
tratamentos com alloxydim - Na. Milhã (Digitaria
sanguinalis (L.) Scop.) não foi controlada pelos
tratamentos com diclofop-metil, alloxydim - Na e
com as menores doses de sethoxydim. Entre as
dicotiledôneas, somente guanxuma (Sida
rhombifolia L.) não foi bem controlada por
acifluorfen. A mistura de alloxydim - Na +
bentazon diminuiu o efeito do graminicida,
enquanto que sethoxydim + bentazon não
demonstrou este antagonismo.

A fitotoxicidade à soja foi mais acentuada no
tratamento de diclofop-metil com acifluorfen. A
altura e a população de plantas da soja não foram
influenciadas pelos herbicidas. Fluazifop - butil na
maior dose, com bentazon, apresentou o melhor
rendimento (2.416 kg/ha), superando em 5,4% a
testemunha capinada (2.292 kg/ha). Foram ainda
superiores a esta, os tratamentos oryzalin +
metribuzin, as duas maio- res doses de sethoxydim
e a sua mistura de tanque com bentazon, bem como
fluazifop-butil na menor dose.
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SUMMARY

EFFICIENCY AND SELECTIVITY OF
POST --EMERGENCE HERBICIDES ON
SOYBEAN (Gl ycine max (L.) MERRI LL) .

The exp eriment was carr ied out on a Dark
Red Latosol, wit h 53% clay and 4,5% organic
mat ter, to study the ef ficiency and select ivity
of post emergence her bicides on soybean cv
União. The her bicides wer e applied whe n the
weeds had 3 to 5 leaves. The followi ng treat-
ments (kg a. i. /ha) wer e used: tank mixes of
alloxydim - Na, at 1,125, and of sethoxydim,
at 0,221, with benta zon, at 0,72; combi nation
of diclofop, at 0,84, wi th acif luor fen, at
0,224; diclo-fop, sethoxydim, 0,147, 0,184
and 0,221, fluaz ifop - bu tyl, 0,25 and 0,37,
CGA 82725, 0,35, all in combi nat ion with
benta zon at 0,72. As che ck treatments ,
oryza lin + met ribuzin (1,125 + 0,42), hoeing
and no hoeing wer e used . The grass weeds
her bicides, for the combinat ions, wer e
applied 3 days after ac if luorfen or bentazon.

The control of Brachiaria plantaginea Link.
Hitch. and of Ehcinochloa crusgalli L. Beauv.
was defficient only for the treatments with
alloxydim — Na. Digitaria sanguinalis L. Scop.
was not controled by the treatments with diclo -
fop, alloxydim — Na and with the lower dosage
of sethoxydim. Among the dicotiledoneous, only
Sida rhombifolia L. was not controlled by aci-
fluorfen. The tank mix of alloxydim — Na +
bentazon decreased the effect of the grass her-
bicide, while sethoxydim + bentazon did not show
this antagonism.

Phytotoxicity was greater in the treament
diclofop with acifluorfen. Soybean plant height
and plant population, seemed not to be influen-
cend by the herbicides. The highest yield (2.416
kg/ha), which was 5,4% higher than the hand
hoed treatment (2.292 kg/ha), was obtained with
fluazifop - butyl in its higher dosage, plus
bentazon. The treatments oryzalin + metribu -
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zin, with the two higher dosages of sethoxydim and
its mixture, and the lower dosage of fluazifop -
butyl were also superior to hand hoeing.

Keywords: Post emergence herbicides, soybean,
control, selectivity.

INTRODUÇÃO

O controle químico das plantas da-
ninhas da soja tem-se tornado uma prá-
tica comum e efic ient e para a obte nção
de alta produtiv idade em médias e gran-
des propriedades.

Tradi cionalmente, o controle quími -
co tem sido realizado com herbicidas
aplicados em pré-plantio-incorporado e pré-
emergência (3). Nestes casos, os produt os
são escolh ido s pel o his tór ico da área
quanto às prováveis invasoras, e a
apl icação é normalment e fei ta em toda a
área. Cons iderando que em muitos casos
as invasoras ocorrem em manchas, a
aplicação em área total pode aumentar,
des nec ess ari ame nte , o cus to de pro du-
ção.

Por outro lado, o uso continuado de um
mesmo grupo de herbicidas poderá
selecionar determinadas invasoras, e torná-
las problema para a cultura. Por esta razão
são continuamente testadas outras opções
que possam oferecer um controle eficiente
e seletivo. Em conseqüência disso
surgiram os herbicidas pós-emergentes, os
quais possibilitam controlar as plantas
daninhas apenas nos locais de ocorrência
das mesmas. No entanto, o risco dessa
opção está relacionado com as condições
climáticas que poderão impedir a aplicação
no período ideal da realização do controle.
O desenvolvimento de herbicidas com
amplitude maior do período de controle
poderá sanar este problema (12).

Atualmente, a disponibilidade de her-
bicidas pós-emergentes ainda é escassa.
Para o contro le de dicot iledôneas, o uso
e a efi ciê nci a de ben taz on est á amp la-
mente difundido (10, 11, 13, 14 e 16). Para
determinad as espé cies, como as cor-
riol as (Ipomoea spp. ), tem-se dest acado,
além de bentazon, o herbicida acifluorfen
(14 e 16). No controle de monocotiledô-

neas, diversos trabalhos salientam a efi-
ciên cia de diclofop -met il sobr e o papu ã
em aplicações precoces (5, 6, 14, 16 e 17 ).
Con tro le sim ult âne o de pap uã e mil hã
foram obtidos com aplicações de setho-
xydim (1, 2, 13, 14 e 16). Capim-arroz tem
sido contro lado com este produto (11).
Já allox ydim - Na tem alcançado resulta-
dos que variam de médios a bons (1, 14,
16 e 17 ). Recentemente foi destacado o
produto fluazifop - butil (14 ).

Muita s vezes não é possível realizar
a mistura de tanque de herbicidas pós-
emergentes por problemas de antagonis-
mo. Diversas pesquisas evidenciaram a
incompatibilidade de diclofop-metil em
mistura de tanque com outros herbic idas
(4, 6, 7, 8, 14 e 15).

Este expe rimento obje tivo u estudar a
eficiência e seletividade de herbicidas pós-
emergentes graminicidas em combinação
com bentazon ou acifluorfen, na cultu ra da
soja , bem como avaliar o efei to das
misturas de tanque de alloxydim - Na e
sethoxydim com bentazon.

MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi insta lado no Centro

de Experimentação e Pesquisa da
FECOTRIGO, Cruz Alta — RS, num La-
tossolo Vermelho Escuro com 53% de
argila e 4,5% de matéria orgânica. A se-
meadura foi realizada no dia 6 de novembro
de 1981, utilizando-se a variedade de soja
"União".

O del ine amento experi mental foi o
de blocos ao acaso , com 14 tratamentos e
4 repeti ções. As parcel as apresentaram 5
linhas de soja com 5 m de comprimento,
espaçad as de 0,5 m ent re si. As três
linhas centrais, eliminando-se 0,5 m nas
ext rem ida des , con sti tuí ram a áre a úti l.
No qua dro 1 encont ram-se as dos es de
i.a. e do p.c. /ha dos herbicidas testados .
O tratamento testemunha (metribuzin +
or yza li n) fo i ap li cado logo após a se-
meadura, enquanto que os pós-emergen-
tes 21 dias depois, quando a soja estava
com 2 trifólios e as invasoras com 3 a 5
folhas. A pulverização foi realizada com
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Quadro 1 — Tratamentos uti lizados com as respectivas doses de ingredientes ativos (i.a.) e produto
comercial (p.c.) por hectare, e época de aplicação.

1 Acrescido de 2 1/ha de Triona.
2 Acrescido de Agral 90 e 0,1% na calda de aplicação.
3 Ester 2-propilinico do ácido 2-4 (3,5-dicloro-2-pyridiloxi)-fenoxy-propiônico.

equip amento costa l de preci são, munido
de bicos "Teejet" 110.03, a uma press ão
de 4,2 kg/cm 2 , o que forneceu um consu-
mo de 275 1/ha de calda.

As percentagens de controle dos tra-
tamentos foram obtidos pelo método da
contagem , numa área de 1 m2 por
parcela, antes e 30 dias após a aplicação, e
por uma aval iação visu al de cont role aos
60 dias após a apl icação. A
fitotox ici dade foi avaliada aos 15 e 30
dias após a aplicaç ão dos pro dutos,
uti liz and o-se uma escala de 1 a 6, na
qual 1 representa morte total de plantas e
6 ausência de fitotoxicidade. Por ocasião
da colheita foram medidas as alturas de
planta , e avaliados a po pu la çã o fi na l e
o re nd im en to de grão s da cul tura.
Este foi o úni co par âmetr o submeti do a
análise de var iância e as médias
comparadas pelo teste de Dun can a
5% de pro bab ili dad e. Os demais
parâmetros foram estudados pelas médias
encontradas e suas tendências.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No quadro 2 são apresentadas as

per cen tag ens de con tro le de pap uã, mi-
lhã, capim-arroz, guanxuma e picão-preto
(Bidens pilosa L.).

Apenas alloxydim - Na não controlou
eficientemente o papuã e o capim-arroz.
Milhã nã o foi controlada pelos tratamen -
tos com diclofop-metil, alloxydim - Na e
com as menores doses de sethoxydim. Os
demais trat amentos fora m eficientes so -
bre estas invasoras, principalmente os
produtos fluazifop - buti l e CGA 82725
que alcançaram cont role méd io superior
a 95°%o. Os bons resultados de fluazifop -
but il con fi rmara m aquel es de Sil va &
Ruedel (14). A deficiência de controle de
diclofop-metil sobre a milhã também foi
evidenciada pelos trabalhos de Cerdeira
(1 ), Cerdeira & Voll (2), Rückheim &
Hilgert (11), Silva & Ruedell (14) e Vel-
los o et al (16 ). Já o con tro le de alloxy -
dim - Na foi superior àquele obtido por
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Velloso et al (16), confirmando, no entanto,
os resultados de Rückheim & Hilgert (11) e
Silva & Ruedell (14 ).

Entre as dicotiledôneas, somente
guanxuma não foi bem controlada por
acifluorfen. Os demais tratamentos em
mistura ou combinação com bentazon foram
eficientes sobre picão-preto e guanxuma.

A mistura de tanque de alloxydim - Na
+ bentazon diminuiu acentuadamente o
efeito do graminicida, enquanto que
sethoxydim bentazon não demonstrou
antagonismo.

Ocorreu fitotoxicidade em todos os
tratamentos, porém esta foi mais acentuada
no tratamento diclofop com acifluorfen
(quadro 3 ). Estes sintomas, no entanto,
desapareceram poucos dias após a
aplicação.

A altura da soja parece não ter sido
influenciada pelos herbicidas utilizados,
enquanto que a população de plantas de
so ja di mi nu iu so me nt e na te st em un ha
sem capina ( quadro 3 ).

O re nd im en to de gr ão s ap re se nt ou
di fe re nç as si gn if ic at iv as en tr e os tr at a -
mentos testados (quadro 3) . A produção
fo i ma io r no s tr at amen to s co m melh or
controle de invasoras e de menor grau de
fit otoxic idade. Fluazi fop - but il na maior
dose, combinado com bentazon, foi o tra-
ta me nt o de me lh or re nd im en to (2 .4 16
kg /h a) , su pe ra nd o em 5, 4% a te st em u -
nh a ca pina da (2 .2 92 kg /h a) . Fora m ai nda
superiores a esta , os tratamentos ory zalin
+ metribuzin, as duas doses da combinação de
set hoxydim com ben tazon e a sua mistura
de tanque , be m co mo a me nor dose de
flu azi fop - but il. No ent anto, apenas a
testemunha sem capina (1 .535 kg/ ha) e
a l loxyd im - Na + bentazo n (1 .701
kg/ ha) foram es ta ti st icamente inferiores
aos demais tratamentos.

Os resultados, no seu conjunto, de-
mons tr ar am a impo ss ib il idade da mistura
de tanqu e de all oxydim - Na com ben -
tazon. Por out ro lad o, rat ifi cam a efi ciê ncia
de diclofop-metil sobre o papuã, e as excelentes
perspectivas de uso de fluazi-

fop - but il, sethox ydim e CGA 82725 para o
co nt ro le de mo no co ti le dô ne as , pr in ci -
pa lm en te gr am ín ea s, oc or re nt es na cu l-
tura da soja.
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