
AVALIAÇÃO DE ANGUSTIFOLIADICIDAS NA CULTURA DA SOJA
EM MINAS GERAIS

ITAMAR FERREIRA DE SOUZA 1

ANTONIOMACHADO REZENDE 1

JULIO PEDRO LACA BUENDIA 2

MILTON YOSHIURA 3

1 Pesqui sador EP AMIG –Caiixa Postal 176 -
Lavras-M G.

2 Pesqui sador EP AMIG - Av. Amazonas,
1 1 5 - B e lo Hor izo n te - MG.

3 Pesq ui sad or COTIA - Ro do via MG-235 ,
Km 1, São Gotardo -MG.

RESUMO

Três experimentos de campo foram

conduzidos em Latossolos Vermelho-Escuro e

Vermelho-Amarelo, nos anos 1981/82 e

1982/83 com o objetivo de determinar o efeito

de herbicidas para o controle de plantas

daninhas angustifoliadas e fitoto-xicidade sobre

a cultura da so ja, cultivares UFV-1 e Cristalina.

O grupo das acetanilidas e pendimethalin

controlaram a trapoe raba. Para as três espécies

latifoliadas, o acetochlor, trifluralin e oryzalin

foram eficientes. Além disso, o metolachlor

controlou a poaia e o pendimethalin controlou a

poaia e o apaga-fogo. Para o controle do capim-

marmelada, todos os produtos foram eficientes,

exceto quizalofop-etil e mefluidide, enquanto

que para o capim-colchão apenas o mefluidide

não foi eficiente. Finalmente, o timbete não foi

eficientemente controlado por alachlor,

metolachlor, pentimethalin e mefluidide. Aceto-

chlor e oryzalin afetaram negativamente o
"stand" inicial. Alémdisso, o acetochlor
reduziu altura da inserção da primeira vagem.
O quizalofop-etil causou uma redução na
produçao de grãos.
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SUMMARY

GRASS WEED CONTROL WITH HERBICIDES
IN SOYBEANS IN MINAS GERAIS

Three field experiments were carried out

on Dark Red Latosol and Yellow Red

Latosol in 1981/82 and 1982/83 to evaluate

the efficiency of herbicides upon grassy

and their phytotoxicity upon "UFV - 1"

and "Cristalina " soybeans cultivars.

The acetoanilide group and pendi -
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methalin showed good spiderwort con trol.
For the three broadleaved weed species,
acetochlor, trifluralin and oryzalin were
efficient. Moreover, metolachlor controlled
Brazil pusley and pendimethalin controlled
Brazil pusley and A. ficoidea. For
alexandergrass control all herbicides tested
were efficient but quizalofop -ethyl and me-
fluidide, whereas crabgrass was not
controlled by mefluidide only. Acetochlor
and oryzalin treatments de creased initial
stand. Besides, acetochlor decreased height
of insertion of first pod. Quizalofop - ethil
reduced grain yield of soy beans.

KEY WORDS: acetoanilides, pendimethalin,
acetochlor, trifluralin, oryzalin,
metolachlor, Brazil pusley, A. ficoidea,
alexandergrass , quizalofop -
ethil, mefluidide, sethoxydin.

INTRODUÇÃO

O controle das diferentes espécies de

plantas daninhas monocoti ledôneas e

dicotiledôneas infestantes da cultura da soja

cultivada sob condições de cerrado, tem sido

motivo de preocupação da pesquisa. Em

trabalhos de levantamento das condições

agronômicas das lavouras de soja (Glycine

max (L.) Merril) no Estado de Minas Gerais,

realizado em 1979/80 por Arantes e Rezende

(1981), observou-se que, das lavouras

amostradas, 60% estavam praticamente livres

de plantas daninhas mas, a infestação tendia a

aumentar com os anos de cultivo.Em 1982/83

Souza et al. (1983) observaram nove espécies

da família Gramineae, cinco Compositae, três

Rubiaceae, duas Labiatae, duas Ama-

ranthaceae, e uma espécie de cada das
seguintes famílias: Commelinaceae,
Convolvulaceae, Portulaca-ceae, Cruciferae,
Malvaceae e Sola naceae.

As indicações de herbicidas para a soja
em Minas Gerais tem sido baseadas em
poucos resultados de pesquisas obtidos em
anos anteriores ou naquelas indicações para
ou trás regiões do país. Segundo Maia et al.
(1977), várias espécies de plantas daninhas
de folhas estreitas foram eficientemente
controladas com a mistura de trifluralin
(,,-trifluoro - 2,6 - dinitro-N-N-dipropil-
p toluidina) e metribuzin [4-amino-6-tert-
butil-3-(metiltio) -s-triazina-5 (4-ona] nas
doses de 1,0 e 0,2 kg/ha. Deuber (1980)
testando vários herbicidas para estudar a
fitotoxicidade sobre a cultura da soja em
solos argiloso e barrento, concluiu que o
alachlor [2-cloro -2,6 - dietil -N -
(metoximetil) acetoalinida] foi o produto
mais seletivo para a varie dade Santa Rosa.
Pendimethalin[N(1-etilpropil) -3,4 dimetil-2,6
dinitrobenzenoamina] apresentou leves
injúrias iniciais e trifluralin e vernolate (S-
propil dipropiltiocarbamato) causaram
injúrias mais acentuadas, chegando a reduzir
a população em um dos três experimentos
conduzidos. Paulo et al. (1980) concluíram
também que mefluidide {N-[2,4-dimetil -5-
[trifluorometi l) sulfonil] amino] fenil-
acetamida} aplicado isoladamente apresentou
sintomas de intoxicação 'as plantas de soja e
Cerdeira & Voll (1980) observaram fi-
totoxicidade com mefluidide e bentazon [3-
isopropil-1H - 2,1,3-benzotiadiazin-4 (3H) -
ona 2,2-dioxido] na variedade Viçoja.

Es te tr ab al ho te ve co mo ob je ti vos
av al ia r a ef ic iê nc ia de vári os
he rb ic id as re co mend ad os pa ra
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o c o n t r o l e d e p l a n t as d a n i n h a s a n -
g u s t i f o l i a d a s i n f e s t a n t e s d a
c u l t u r a d a s o j a n o E s t a d o d e
M i n a s G e ra i s .

MATERIAL E MÉTODOS

Três exper ime ntos de campo fo ram
instalados , sendo doi s na Est ação
Experimen ta l do Cen tro Regional de
Pesquisa do Triângu lo e Alto Par ana íba
(CRTP) em Uberaba, MG e um na
Fazen da Experimen ta l Rio Paranaí ba
(COTIA) em São Gotardo , MG, nos anos
agr ícolas 198 1/82 e 198 2/83, com os
obj et ivos de se det ermin ar a eficiência
de her bicidas no contro le das plant as
daninhas angus ti fol iadas em soj a, va -
rieda des UFV-1 e Cris talina.

Os experimen tos foram instalado s
em Latossolo Verme lho Escuro (CRTP) e
Latossolo Verme lho Ama relo (COTIA) ,
cuj as caracter íst icas , est ão apre sen tadas
no Quadro 1.

O delinea men to exper ime ntal foi o
de blocos ao acaso com quat ro
repet ições. Os tratame ntos ut il iza dos
nos dois anos agr ícolas est ão
apresentados no Quadr o 2.

Pa ra a ap li ca çã o do s he rb ic i da s de
pr é-em er gê nc ia ut il iz ou - se um
pu lv er iza do r co st al pr es su ri za do à
CO 2 de do is bi co s Te ej et 80 03 ,

a uma pressão de 40 psi, numa velocidade de
3 km/h, gastando-se 340 litros de calda por
hectare. Para a aplicação de herbicidas de
pós-emergência, utilizou-se um pulveri zador
monociclo, munido de cinco bicos Hatsuta
80.03, numa pressão de 40 psi (50 psi para
sethoxydin), a uma velocidade de 3 km/h,
gastan do-se 340 litros/ha (400 litros pa ra
sethoxydin).

As culturas foram plantadas num
espaçamento de 50 cm, em parcelas de 6
linhas, com 5 m de comprimen to. As
aplicações dos herbicidas de pós-emergência
foram feitas com a cultura no estádio de 3-4
trifólios e as plantas daninhas com 4
perfilhos.

As espécies das principais gramineas
infestantes das áreas foram timbete
[Cenchrus echinatis (L.)] , capim pé-de-
galinha [Eleusine indica (L.) Gaertn] capim-
colchão (Digitaria horizontalis Willd.) e
trapoeraba (Commelina sp), no CRTP e
capim-marmelada [Branqchiaria plantaginea
(Link) Hitch], na COTIA.

Em 1981/82 foi também avaliada a
eficiência dos tratamentos sobre o controle de
algumas espécies latifoliadas a saber:
mentrasto (Ageratum conyzoides L.), poaia
(Richardia brasiliensis Gomes) e apaga-
fogo[Alternanthera ficoidea(L.) R. Br ].
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Os dados de precipitação plu-
viométrica dos dois locais durante a
condução dos experimentos encontram-se
no Quadro 3.

Os parâmetros util izados para a
aval iação dos tratamentos foram perce-
ntagem visual de controle de plantas
daninhas, "stand" inici al, altur a de plantas
de soja , altura de inserção da primeira
vagem, "stand" final e produção de grãos.
Para a comparação das médias, util izou-se
os testes Tukey e Duncan ao nível de 5%
de probtabili dade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As per cen tagens visuai s de con tro le
de pla ntas dan inh as em Uberab a,
enc ont ram -se nos Quadros 4, 5 e 6.

Par a o con tro le da tra poerab a
(Quadr o 4), o grupo das ace to-ani lid as
mostro u-se efi cie nte . També m o
ace toc hlo r con tro lou sat isf ato riamente o
mentra sto , a poa ia e apa ga-fog o e o
metola chl or contro lou a poa ia (Quadr o 6).
O pendimeth ali n apr esento u um con tro le
ape nas razoável par a as angust ifo liadas
no ano 1982/8 3 sen do ain da menos
efi cie nte par a timbet e (Quadr o 5). Por
out ro lad o, ess e pro duto apr ese nto u um
con tro le sat isf ató rio par a tra poe raba
(Quadr o 4), poaia e apaga -fogo (Quadr o
6). Ao con trá rio , o tri flu ral in não foi
efi cie nte par a a tra poeraba con tro lan do no
ent ant o, tod as as espéci es estudadas .
Como últ imo dos trê s pro dut os das
din itr oan ili nas ,o oryzal in se compor tou
semelh ant emente ao tri flu ral in, dei xando
de con tro lar a trapoe raba e apr ese ntando
óti mo con tro le par a as demais esp éci es
est udadas .

Os pr od ut os te st ad os em pós -
eme rgê nc ia nã o apr es en ta ra m co m-
trol e sa ti sf at ór io pa ra as la fi to -

liadas em estudo (Quadro 6) nem para
trapoeraba (Quadro 4). O mefluidide em
especial mostrou algum controle somente
para o capim pé-de-galinha no ano 82/83.

Os resultados de controle de
marmelada, "stands", altura de inserção da
primeira vagem, altura de plantas e
produção de grãos estão apresentados nos
Quadros 7, 8 e 9.

O "stand" inicial foi estat isticamente
reduzido pelos tratamentos com acetochlor
e oryzalin (Quadro 7), sendo que este
último apresentou também o menor "stand"

final e o primeiro, a mais baixa
percentagem de emergência (Quadro 8). A
altur a de inserção da primeira vagem foi
significativamente reduzida por dois anos
consecut ivos pelo acetochlor sendo também
o único tratamento estat isticamente infer ior
à testemunha capinada para a altura de
plantas em Uberaba (Quadro 8).

Para produção de grãos, observou-se
que o tratamento com metolachlor
apresentou valores mais altos sendo que no
ano 1981/82 (Quadro 7) foi o único
tratamento estat isticamente superior à
teste munha sem capina, além da teste mu-
nha com capina. O quizalofop-etil apesar de
testa do apenas um ano, não apresentou
resultados satis fatórios para produção
quando comparados com os outros
tratamentos. Obser vou-se pelo Quadro 9
que este tratamento foi o que apresentou
menor controle de capim marmelada
podendo ter sido esta a razão da baixa
produção apresentada por este tratamento.
O mefluidide também deixou a desejar no
que diz respeito ao controle desta espécie.

LITERATURA CITADA

Aran te s , N.E . & Resende , A.M. de .



6 PLANTA DANINHA











V O L. 9 - DEZ / 8 5 - N os 1 / 2 13


