
--------------------------~-

ANO: 1971

SÉRIE PESQUISA/ EXTENSÃO ....
.MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

ECEPLAN - EPE
Instituto de Pesquisas e Experimentacõo Agropecuárias do Centro-Oeste

Programa Articula~ão Pesquisa I Extensão-EPE- ABCAR .

3 M~S: maio " UM ESFÔRÇOINTEGRADO DA PESQUISA/EXTENSÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NACIONAL"

EMPRtGO DE HERBICIDAS NA CULTUHA DO ALGOD'AO (Çossypium hirsutum L4)

J.B. Silva - Engº Agrº
Jop. Coelho - Bot~nico
J.Fallieri - Engº AgrQ

M.A.C. SBturninD - Engº

- Seç~o de Bot~nica Agrícola do IPEACO
Seç~o de Bot~nica Agrícola do IPEACO

- Estaç~o Experimental de SBte Lagoas
Agrº - Setor de Est. Exp. e An~l. Econ.

do IPEACO.

1- lNTRODUÇ'AO:-
o algod~b constitui uma das principais culturas denoooo país.

Os estados maiores produtores compreendem São Paulo, Paran~, Ceará, p~
rafba e Minas Gerais. A estimativa de área ocupada com esta cultura no
ano agrícola de 1969/70~ girava em'tarno de 4,5 milh~es de hectares~

Em área plantada, CJ primeiru lugar cabe ao estado do Ceará,
todavia, em média de pr-o duçáo :o estado de São Paulo man t ern a primeira
posiçãoz com estimativas para o~ano agrícola 1969/70 da 6rdem de 930
mil t one La das 1 com "um rendimento de 1325 Kg/ha.

O QUADRO I mostra os 5 estados maiores produtores, conside-
rando área plantada, produção e rendimento de algod80 em caroço no Br.§.

.•._'---...
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.qUADRO I: ~rea, produção e rendimento de algodão em caroço no Brasil.

Unidades da 1965/66 1968/69
Federação ~ H A T Rend Ha T Rend--ç-

são Paulo 665,,336 69L484 10039 447 ••700 600.000 1.340
Paraná 273.172 318 ..375 1.165 570.000 562.200 995
Ceará 979Q447 245.950 251 1.350.600 247.100 182
Paraiba 425,,0'45 117,,020 275 500,,000 139.600 278
Minas Gerais 184,,097 98.074 532 243.000 129.000 530
Brasil 3.897.709 108650430 478 4.169.500 2.110.?75 506--~-_._----~--,_.__ ...••~
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Segundo o Serviço de Estatística Econ6mica e Financeira e a
Cacex, a exportação de algodão em ramo, em 1969, foi da órdem de 440
mil toneladas, proporcionando-nos uma entrada de 195,4 milhões de dó-
lares, tornando-se na pauta de expo rt aç ao j o terceiro produto I super"ê.
do apenas pelo café e monufaturados. Para 1970, a exportação foi pr~
visto em 350 mil tonelados.

O presente trabalho viso controlar as ervas más na cultura /
do algodão, substituindo o cultivo mec~nico e contribuindo para o au-
mento da produtividade da cotonicultura.

2- o EXPERIMENTO:-
o experimento foi instalado na Estação Experimental de Sete

Lagoas -IPEACO - MG., em solo. de natureza franco-argiloso.
O terreno foi pr~viamenteprepa~ado , inclusive eliminação dos tor-
-roes, e adubodo por ocasião do plantio na bose de 50 Kg de sulfato de

amônia, 350 Kg de superfosfato simples, 70 Kg de cloreto de potássio.
Em cobertura usou-se 150 Kg de sulfato de am6nio.
A área total do experimento foi de 1.200 m2, compreendendo 24 parce-
las de 50 m2 cada uma.

Usou-se o algodão do cultivar IPEACO SL-4.

3- HERBICIDAS USADOS:-
Os herbicidas usados e suas dosagens do produto comercial,en

contram-se no Quadro 11.

QUADRO 11: Herbicidas usodos 8 suas dosagens do produto comercial.

..

NOME NOME COMPOSIÇÃO QUíMICA % DEINGREDI. DOSAGEiVlDOPRODUTO C,Q.COMERCIAL TlCNICO ENTE ATIVO- MERCIAL
COTORAN FLUOM ETURON N-(3-Trifluormetilfenil) P.M. 80 25 Kg/ha- Nt, NI Dimetiluréia 1

HERBAN NOREA 3- (4,7-Metanoindano-s-il) p.M.. 76 4,0 Kg/ha- 1, 1, Dimetiluréia
KARMEX-DW DIURON 3-(3,4-dic19rofenil)-1,1 P.M. 80 2,6 Kg/ha- Dimetilureia
PLANAVIN NITRALIN 4-Metilsulfonil~2J6dini P.M. 75 2,4 Kg/hatro- N,N- dipropilonilina

TREFLAN TRIFLURALIN (a,a,a~ - trifluoro- 2,6.
C.E. 44·,5 2,4 Ilhadinitro-N~N-diproPil- p-toluidino

OBSERVAÇ'AO:....

O gasio com água foi na bose de 500 litros por hectare, usan
do-se pulverizodor eostcl Ginge com bico em leque 80.3.



4- ERVAS DANINHAS PREDOMINANTES:-
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Eram as seguintes as ervas daninhas predominantes no local /
do experimento:

...Benzinho
- Picão Preto
- Jiquitirana
...Quebra tijela
- Amor agarrado
- Capim colchão
- Be1àroega
- Fedegoso
- Vassoura

5- RESULTADOS:

Dicotiledônea
Dicotiledônea
Dicotiledônea
Dicotiledônea
Monocotiledônea
Monocotiledônea
Dicotiledônea
Dicotiledônea
Dicotiledônea

(Acanthospermum hispidum De.)
(Bidans pilasa L.)
(Ipomoea sp.)
(Borraria latifolia (Aubl.) Sch.)
(Cenchrus echinatus L.)
(Digitaria sanguinalis (L.)Scop.)
(Port~laca oleracea L.)
(Cassia sP.)
(~ rhombifolia L.)

Os tesult~dos obtidos no ensaio experimental referentes ao
contrôle de ervas daninhas tanto monoca tiled5neas q0anto dicotiledô-
neas, como,também a produção de algodão em c~roço, estão no quadro /
IIr, com o teste de Duncan a 5% aplicado para as médic;isde produçeo.

QUADRO 111 - Resultados obtidos

% de contrôle de ervas Produ~ão de +daninhas alradao em DuncanTRATAMENTOS Dicotiledô ... Monoçotile- aroço a 5%
neas doneas Kg/ha

TrefIan O 80 1566 ab
Planavin 27 95 1329 b
Karmex-DW 80 12 Hi55 a
Cotoran ·80 51 1467 ab
Herban 74 57 1334 b
Testemunha - ... 1391 b

+ As médias de produção de a1gpdão expressas com as mesmas letras não
diferem estatlsticamente.

6- ESTUDO ECONOMICO:-
O estudo eopnômico comparativo entre ~ p~oces$as mec~nicos e

3 qulmicos, no contrôle de ervas daninhas na cultura do algodão herb~
ceo, tomando-se como base 1 ha de cultura, est~ relacionado nos qua-
dros que se seguem.
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6.1- Custos operacionais:
6.1.1.- Cultivo a enxada (experimento)

Especi ficação Custo/hora Nº de horas Custo Eor Nº d,ê oP..ê.Custo
de serviço gasto/ha operaçao raçoes total

Mão de obra 0;74 80 59,20 4 236.80
Enxada 0,004 80 0,32 4 1,28
Total 238,08

6.1.2.- Cultivo mec~nico com cultivador Planet Junior com 5 enxadas, com /
tração animal.

Especificação Custo/hora Nº de horélS Custo j20r Nº d~ oPil Custo
de serviço gasto/ha operaçao raçoes total

Mão de Obra 0,74 8 5.92 5 29.60
Cultivador 0,008 8 0,064 5 0,32
Animal 0,12 8 0,96 5 4,80
Arr~amentos 0,064 8 0,512 5 2,56
Repasse. com e.!} 53,57xaaa. °t744 24 17,856 3
Total 90,85

6.l.3.-Cultivo motomecanizado, considerando-se o aluguel do trator com /
emplemento a Cr$15,00/hora.

Especificação CustO/hora Nº de horas Custo Bor Nº d.ê oP..ê.Custo
de serviço gasto/ha operaçao raçoes .total

Trator, trato
rista e culto 15,00 2 30,00 5 150,00
Repasse com /
enxada 0,744 24 17,856 3 53~57

Total 203,57

6.1.4.- Contrale químico com o Herbicida Karmex-DW, aplicado em pr~-Bmer-
gência com um puLve rí.z ado r versátil Geigy de 400 1 de capacidade /
com 8 bicos em leque, conjugado com trator médio de 52 HP. Para /
complemento do efeito do herbicida foi adicionado ao custo opera-
cional om (1) cultivo e um repasse a enxada.
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Especificação Custa/hora NQ de horas Custo E0r- NQ d~ 01',2 Custo
de serviço gasto/ha operaçao raçoes total

Arator 15,00 1 15,00 1( lugue1) 15,00
Pulverizador 1,71 1 1,71 1 1,71~eigy
Cultivo c/ 0,932 8 7,456 1 7,46tr. animal
Repasse c/ 0,744 24 17,856 1 17,86enxada
Karmex-DW(2,6 kg/ha) - - - - 84,50

Total 126,53

6.1.5.- Cont~Sle químico das ervas com TREFLAN, aplicado em pr~-plantio e
incorporado ao solo a uma profundidade de 6 a 10 cm. tste herbici-

;da e aplicadQ com um pulverizador que tem uma Bomba "Delevan" lig.§.
da a tomada de força do trator e ao reservatório, colocado à fren-
te do- trator, com barra de cano galvi.nizado c/ 5-8 bicos Teejet. A
incorporação é feita concomitantemente, por uma grade dupla de di.§.
cos acoplada ao hidráulico do trator. ° efeito do produto é compl~
mentado por 2 cultivos e 1 repasse c/enxada.

"!

Especificação Custo/hora Nº de horas Custo 20r Nº de ope Custo
gasto/ha ,... -~ totalde serviço operaçao raçoes

Trator 15,00 1 15,00 1 15,00(AlugUel)
Pulverizador 0,57 1 0,57 1 057(Cdnjunto Dalavan

,
Grade 1,14 1 1,14 1 1 14,

Cultivo com 0,932 8 7,456' 2 14,91"tração animal
Repasse com 0,744 24 17,856 1 17186enxada

Treflan 112,85(2J4 1 lha ... .. - -
Total 162,33

"'-.

6.1.6.- ContrSle qufmico das ervas com o herbicida Cotoran, aplicado em /
pré-emergência ,Com um pulverizador versátil Geigy de 400 1 de cap~
cidade com 8 bicos em leque conjugado com trator de 52 HP. ° efei-
to do herbicida é complementado com 1 cultivo e 1 repasse.
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Especificação Custo/hora Nº de horas Custo Eor Nº d~ 0p.§; Custo
de serviço gasto/ha operaçao raçoes total

Trator
(Aluguel 15/00 1 15,00 1 15,00

Pulverizador 1,;"71 1 1,71 1 1,71Ge,tgy
Cultivo com 0,932 8 7,456 1 7,46traçao animal
Repasse com 0,744 24 17,856 " 1 17,86enxada

Cotoran 112,50(2J5 kg/ha) - - - .;.

Total 154,53

"~ Resultados das produçõe~ custos operacionais e lucros obtidos.
O prOGesso mecânico de contrôle de ervas daninhas us-ado no /

experimento foi o cultivo a enxada. Para fins de comparação entre os
3 processos mecânicos e êstes com os 3 processos químicos, foi admiti
do que o cultivo com tração animal e cultivo motomecanizadot tiveram
a mesma produção obtida pelo cultivo a enxada no ensaio. Pata b&lcu10
do valor da produção~ foi considerado o preço m!nimo de Cr$10,50 p8r
arroba de algodão em caroço, com fibras entre 30-32 mm. As compara-
ções estão no quadro IV.

QUADRO IV:- Produções, custos operacionais e lucros obtidos/ha

Produção Valor da Custo ope Diferen- -Comparacão c/a cap.TRATAMENTOS em pr(~)ção racion(t (R~ê) Cr$ %kg7ha do proc C
Capina 1391 973,70 238,08 735,62 - 100
C~ltivo cftra- 1391 973,70 90,85 882,85 l47,23 120
ç ao animal
Cultivo motome 1391 973,70 203,57 770,13 34,51 105canizado - ,

Karmex-DW 1655 1.158,5Q 126,53 1.031,97 296,35 140
Treflan 1566 1.096;20 162,33 933,87 198,25 127

Cotoran 1467 1.026,90 154,53 872,37 136,75 119

Comparando os processos químicos Karmex-DW e Treflan com o
processo mecânico de cultivo com tração animal que é o processo de m~
nor custo operacional e o mais usual para pequenas lavouras, verific~
se que Karmex-DW é ainda superior, dando um lucro/ha de Cr$149,12 e,
em percentagem, um lucro de 17%. O mesmo acontece Gom Treflan que dá
um lucro/ha de Cr$51,02 e, em percentagem, 6% de lucro. Deve-se ainda



acrescentar que 0$ processos qu!micos podem ser usados em grandes.la-
vouras e que o processo de cultivo com tração animal tem suas limit~

,...çoes.

7- CONCLUSÕES:-
o experimento confirma os resultados obtidos anteriormente I

em outras áreas do país. Tecnicamente, os 5 (cinco) herbicidas experi
mentados podem sar empregados na cultura do algod~o, salientando-se /
que KarmeX-DW, Coto):'ane Herbandevem ser preferidos para áreas onde
a infestação de ervas daninhas seja predominantemente de folhas lar-
gas (Dico~iledaneas). Em caso de predomínio de gram!heas, oS herbic1~
das Treflan e Planavin s~o indioados.

Tendo em vista o estudo econ5mico comparativo entre os pto~
cessas mec~nicos e qu!micos, verifica-se que o uso de Karmex-DW e Tre
fian ~ altamente sighificativo. Karmex-DW, para as condiç5es onde fói
instalado o ensaio; oferece um lucro percentual de 40% em relação ao
cultivo a enxada e 17% em relaç~o ao cultivo com traç~o animal. Em
têrmos econômicos, êste lucro atinge a Cr$296,35 e Cr$149,12, por he~
tarej respectivamente. Em segundo plano, Treflan proporciona um lu.~o
percentual de 27% em relação à capina e 6% em relaç~o ao cultivo com
tração animal, significando, respectivamente~ um lucro por hectare de
Cr$198,25 e Cr$51,02.

8. ~ECOMENDAC~O DE DOSAGENS:-
Conforme o tipo de solo onde será instalada a cultura; as d~.

ses variam, como pode ser visto no Quadro V.

QUADRO V:- Dosagens dos herbicidas do produto comercial, de acôrdo
com o tipo de solo •

.- ..

HERBICIDAS TIPO DE SOLO
ARENOSO .ARENO-ARGILOSO HHGILUSR ~U rl~O~ ~AIS DE

TREFLAN 1,2 l/ha 1,8 l/ha 2,4 I/ha
PlANAVIN 1,2 kg/ha 1,8 kg/ha 2,4 kg/ha
KARMEX-DW 1,8 kg/ha 2,2 kg/ha 2,6 kg/ha
COTORAN 2,0 kg/ha 2,2 kg/ha 2,5 kg/ha
HERBAN 2,5 kg/ha 3,0 kg/ha 4,0 kg/ha
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9-- PRtÇOS DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS USADOS NeSTE TRABALHq:

a- Pulverizador Geigy - Cr$2.DOO,OO~- duraç;o - 10 anos --
200 h/ano.

~ (\} - jb- Conjunto de pulverizaçao Delevan - Cr~650,DO ~. Duraçao .
10 anos - 200 h/ano~.

c- Cultivador - CrG70,DO - Duraçio - 15 anos - 1200 h/ano •.
d- En xada o- Cx$6, 00 - Duração - 1 ano - 1600 h/ano.,
e- Arreamentos ~ Cr$130~00 - Duraçio - 2 anos - 1200 h/ano •.
f- Grade - Cr$2 •.100,.00 - Duração 15 anos - 250 h/ano •.
g- Animal - prêço inicial

Prêço final
Vida produtiva

- Cr$40D,OD
Cr~2QO,00

- 12 an05-143 ~ias/ano - 512 h/
ano.

h- Karmex - DW - Cr§32,50 (kg) •.
i- Treflan CrS~7~02 (litro).
j- Cotoran - Cr$45iOO (kg).


