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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE HERBICIDAS NO 

CONTROLE DE CAPIM ANNONll (EragrQstis plana Nees) 

Sérgio Slll1eir Gonlaoi'l ~ 

Jod Otálllo Noto Qon\lalllê:ll ' 

RESUMO - Com o objetivo de selecionar dentre alguns dos 

herbicidas graminicidas perenes pós-emergentes disponíveis 

no mercado, o mais efetivo para o controle de Eragrostis 

plana Nees (cap im Annoni2), foi instalado em condições de 

casa de vegetação no Centro de Pesquisa de Pecuária dos 

Campos Sul brasile iros - Embrapa Pecuária Sul - Bagé, um 

experimento onde testou-se C/ethodim, Ha/hoxyfop - methi/, 

Sethoxydim, F/uazifop - pbuti/ e G/yphosate. As dosagens 

utilizadas foram as recomendadas pelo fabricante para o 

controle de gramfneas perenes, adicionando-se a calda 0,5% 

de óleo mineral. A aplicação foi realizada com um pulverizador 

costa l propelido a C02, com bico série 110° LO 01 5. A vazão 

utilizada foi de 200 L/ha. O delineamento experimental foi o 

inteiramente casualizado com cinco repetições e as unidades 

experimentais constituíram-se de caixas com dimensões de 

I Eng. Ag r • M .Sc. Embrapa Pecu6rla Sul . Caixa Postal 242. CEP, 96400·970 - Bagé. RS. 
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1,0 X 1,0 x 0,30 m, onde foram transplantadas 16 plantas 

da invasora, totalizando-se, assim, 80 plantas da invasora 

por tratamento. As avaliações de controle foram realizadas 

através de aval iação visual e contagem de plantas mortas 

aos 28, 42 e 120 dias após a aplicação dos produtos. O 

produto G/yfosate (99%) e o Fluazifop - pbutíl (7 1 %l, foram 

os mais eficientes para o controle de capim Annon i2 • 



HERBICIDES EFFICIENCY EVALUATION IN 

CONTROL OF ANNONI2 (Eragrost;s plana Nees) 

Sérgio Silveira Gonzaga ' 
José Otávio Neto Gonçalves ' 

ABSTRACT - Wi t h the purpose of selecting between some 

outgrowth grass herbicides available commmercially ava ilable , 

the most effective to control the Eragrostis plana Nees, was 

installed , in green house conditions , at centro de pesquisa de 

pecuária dos campos sulbrasileiros, Embrapa Pecuária Sul, 

on experiment where Clethodim; Ha/hoxyfop - methi/; 

Sethoxydim; F/uazifop - pbuti/ e G/yphosate were tested . The 

doses used were the recomended by fabricant to control 

permanent grasses, adding 0,5 % of mineral Gil. The aplication 

was made with a sprayer propeled by C02, with peak . The 

used outflow was 200 It/ l1a. The experimental delineation 

was casua l withfive repetitions, and the experimental units 

were boxes with 1,0 x 1,0 x 0,30 m large, in which were 

transplanted 16 weed plants . making 50 , a total of 80 pJants 

for treatment. The control evaluations were made by visual 

evaluation and countig de'ad plants at 28, 42 and 120 days 

Ellg '\\}I . M .3" ~rr.LJra~a Pacu~"a Sul. C.,.a Postal 242 . CEP 'l6~DO 970 · B;,~~ . RS 
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after products application. The G/yphosate (99 % ) and 

Fluazifop - pbuti/ (71 % ), were the most efficie nts for 

control ing Annoni 2 . 



INTRODUÇÃO 

o Capim Annoni 2 (Eragrostis plana NeesJ é um a 

gramínea perene de verão que chegou ao Rio Grande elo Sul 

na década de 50. Registros revelam que as sementes desta 

espécie vieram como impureza, quando da importação da 

Áfr ica de sementes do capim de Rhodes Chloris gayana 

Kunt hz (Olive i ra, 1991) . Inicia'lmente , esta espécie foi 

difundida como uma forrageira alternativa, capaz de promover 

aumentos na pecuária gaúcha; porém muitas pesquisas foram 

realizadas no sentido de avaliar sua real qualidade forrage j(a, 

(Guterres et. aI., 1973; leal et. aI., 1974; Nascimento, 1976; 

Figueiró et. alo , 1976; Nascimento at. aL, 1978 & Hall & 

Nascimento , 1978L Estes pesquisadores, concluíram que o 

Capim Annoní 2 tratava-se, isto sim, de uma invasora das 

mais agressivas , além de não apresentar vantagens em 

relação ao campo natural das rB'giões onde foi estudado. Em 

função das caracteristicas indesejáveis que possui -

agressividade em relação à outras plantas, alta produção de 

sementes, baixa palatabilidade e consumo pelos animais, 

efeitos alelopáticos produzidos em plantas forrageiras nativas 

e cultivadas - passou a ser encarada como planta problema 

(Reis & Oliveira, 1978). Atualmente estima-se no estado do 
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RS uma invasão de mais de 400.000 ha com tal invasora. 

Na Embrapa Pecuária Sul, pesquisas visando o controle desta 

invasora foram iniciadas por Coelho em 1985. O primei o 

trabalho desenvolvido foi o de verificar a eficiência do método 

quimico no seu controle. Foram testados dois herbicidas 

(Ácido 2,2 dicloropropiônico & Sal isopropilamínico de 

glifosato). O experimento foi realizado à campo testando duas 

épocas de aplicação (setembr%utubro e dezembro/janeirro), 

dois herbicidas e quatro doses dos produtos. O Dalapon foi 

eficiente em todas as doses e nas duas épocas de aplicaç.ão. 

A utilização de 5,0 kg/ha de Oalapon , fo i a mais eficiente e 

econômica para controle de Annoni2 . As atuais 

recomendações de controle, tem sido a realização de 

agricultura por três anos consecutivos (Soja x Aveia Preta), 

seguida da implantação de pastagem cultivada de inverno, 

de maneira a eliminar as sementes da invasora no solo, 

(Gonzaga, 1991). Para áreas em estágios iniciais de invasão 

ou onde a agricultura não é possivel, a aplicação de herbic idas 

constitui-se a única forma de controle (Gonzaga, et.al., 1993). 

O produto até o momento recomendado não se encontra mais 

disponivel no mercado, assim este trabalho visou determinar, 

entre os produtos existentes o mais eficiente no combate 

desta planta invasora. 



MATERIAL E MÉTODOS 

o experimento foi conduzido em casa de vegetação no 

Centro de Pesquisa de Pecuária dos Campos Sul brasileiros -

Embrapa Pecuária Sul, onde testou-se C/ethodim, Halhoxyfop 

- methi/, Sethoxydim, Fluazifop - pbutil e G/yphosate. As 

dosagens utilizadas foram as recomendadas pelo fabricante 

para o controle de gramíneas perenes, adicionando-se a calda, 

0.5% de óleo mineral. Os produtos foram aplicados com 

pulverizador costal de precisão propelido a C02 com bico série 

8002 e pressão de 35 Ibs/pol2 no dia 12 de dezembro de 

1995. A temperatura média ambiente na casa de vegetação 

no momento da aplicação era de 21°C. A vazão utilizada foi 

de 200 Its/ha. A irr igação das plantas durante o período 

experimental foi realizada com água deionizada de maneira a 

ser mantida a capacidade de campo. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 

cinco repetições e as unidades experimentais constituíram

se de caixas com dimensões de 1,0 X 1,0 x 0,30 metros, 

onde foram transplantadas 16 plantas de Capim Annoni2, 

dispostas com espaçamento entre si de 0,20m, totalizando

se assim, -aO plantas da invasora por tratamento. O efeito 
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dos produtos aplicados sobre plantas de Capim Annon i2 foi 

estimado através da contagem e anál ise visual individualizada 

das plantas de cada caixa, conforme a escala de Conceitos 

apl icados a avaliações de controle da Sociedade Brasileira 

da Ciência das Plantas Daninhas (SBCPO) ; aos 28, 42 e 120 

dias, após a aplicação dos produtos. Ao conjunto das caixas 

procedeu-se de maneira inteiramente casualizada a aplicação 

dos seguintes tratamentos: 

TRATAMENTOS 

T1) Clethodim: 0,5 It/ha + 0 1 5 % de Óleo m ineral. 

T2) Ha/hoxyfop_methi/: 0,5 It/ha + 0,5% Óleo m ineral. 

T3) Sethoxydim : 1,25 It/ha + Assist 0 ,5%. 

T4) Fluazifop pbuti/: 1,5 It/ha + 0, 5% Óleo m ineral. 

T5) G/yphosate: 4,0 It/ha + 0 1 5 % Óleo mineral. 

T6) T ST MUNHA: Sem aplicação de herb icida 



RESULTADOS 

Nas figuras, pode observar-se os resultados da eficácia 

do controle para cada um dos tratamentos, expresso como 

percentagem de plantas mortas, em períodos sucessivos até 

aos 120 dias após a aplicação dos herbicidas. Os herbicidas 

que reduziram mais intensamente a população inicial da 

invasora - 80 plantas da invasora (1 6 por repetição) - foram 

o G/yphosate e o F/uazifop - pbutil. O G/yphosate foi o mais 

eficaz, acusando controle superior a 99% da população inicial 

de capim Annon i2. Tal produto, para todos os períodos 

avaliados, foi o que promoveu maiores reduções no número 

de plantas v ivas da invasora. Para F/uazifop - pbuti/ observou 

-se que os maiores danos começaram a ocorrer à partir dos 

21 dias de aplicação, indicando, assim, um residual longo de 

controle, chegando aos 120 DAA, com um controle de 

71,25%. Esta diferença, expressa em dias para o início da 

manifestação de danos sobre as plantas de Annoni2 , é 

importante, porque as aplicações dos mesmos será em áreas 

de pastagem, o que com produtos de residual longo , 

necessitará um período maior sem animais nos potreiros. Os 

demais produtos testados acusaram uma eficácia inferior a 

50%, ao final do período experimental. O herbicida Haloxyfop 
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- methil acusou injúria e posterior morte de Annoni2, na ordem 

de 12,5,27,5 e 43,5%, aos 21, 48 e 120 DAA, 

respectivamente . O graminicida perene menos eficaz para 

Annoni2 em pós-emergência foi o Sethoxydim; 18,75%. Este 

produto, acusou efeitos no desaparecimento de plantas da 

invasora até os 48 DAA, indicando assim um baixo efeito 

residual. Com base nas avaliações procedidas e utilizando-se 

da escala de conceitos da Sociedade Brasileira da Ciência 

das Plantas Daninhas, para avaliar danos de herbicidas 

provocados em plantas, pode-se afirmar que o G/yphosate 

apresentou um controle excelente da espécie e que Fluazifop 

- pbuti/ promoveu um controle bom, aceitável para o número 

de plantas . Já para Haloxyfop - methil e Clethodim, pela 

m esma escala, pode-se afirmar que o controle foi moderado, 

mas insuficiente para a infestação. Para o Sethoxydim, a 

mesma escala de controle ind ica um controle deficiente e 

inexpressivo. 



CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos em casa de vegetação, 

pode-se afirmar que o G/yphosate na dosagem de 4,0 Its/ha 

+ 0 ,5 % de óleo mineral, apresentou um controle excelente 

do capim Annoni2 e que F/uazifop - pbuti/, utilizando-se 1,5 

Its/ha mais 0,5 % do adjuvante oleoso, promoveu um controle 

bom , aceitável para o número de plantas. Já para Haloxyfop 

- methil e Clethodim utilizando-se os mesmos critérios de 

conceitos da SBCPD, conclui -se que o controle foi moderado, 

mas insuficiente para a infestação. Para o Sethoxydim, o 

controle fo r defic iente e inexpressivo. 
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