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Seletividade de herbicidas aplicados em pré-emergência em Crotalaria spectabilis - 
estudo de campo 
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A Crotalaria spectabilis tem sido utilizada pelos agricultores do cerrado brasileiro como uma 
das principais alternativas para rotação de culturas, exercendo papel importante na redução 
da população de fitonematoides no solo, na ciclagem de nutrientes e na fixação biológica de 
nitrogênio no solo. Objetivou-se neste estudo avaliar a seletividade de herbicidas aplicados 
em pré-emergência em C. spectabilis. O experimento foi conduzido entre os meses de 
fevereiro e abril de 2019 em Latossolo Vermelho-Amarelo de textura argilosa (argila: 595 g 
kg-1) e 2,02% de carbono (0 m a 0,20 m de profundidade). As parcelas possuíam dimensões 
de 3 metros de largura por 5 metros de comprimento (15 m2), nas quais foram semeadas 
manualmente 15 kg de sementes por hectare da espécie a lanço. O delineamento 
experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições, composto por 10 
tratamentos: testemunha capinada, atrazine (500 g ha-1), atrazine (750 g ha-1), atrazine 
(1.000 g ha-1), chlorimuron-ethyl (15 g ha-1), clomazone (1.000 g ha-1), imazethapyr  
(80 g ha-1), pendimethalin (1.250 g ha-1), s-metolachlor (1.200 g ha-1) e trifluralin  
(1.800 g ha-1). Os herbicidas foram aplicados em pré-emergência logo após a semeadura da 
C. spectabilis com auxílio de pulverizador costal pressurizado com CO2, munido de barra 
com quatro pontas de jato plano AXI-110.015 (espaçamento de 0,50 m entre bicos), 
posicionadas a 0,5 m da superfície do solo sob pressão de 2,11 kgf cm-², proporcionando 
volume de aplicação de 150 L ha-1. Para fins de avaliação, foram consideradas as variáveis 
densidade de plantas (plantas m-2) aos 11 dias após a aplicação (DAA) dos herbicidas e 
fitointoxicação avaliada por meio de notas visuais (0 % - 100%), em que zero representa 
ausência de injúrias e 100 a morte das plantas, aos 19 DAA, 25 DAA, 38 DAA e 45 DAA. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Scott-Knott (p<0,05). As variáveis de densidade de plantas e fitointoxicação não foram 
afetadas negativamente pelos tratamentos herbicidas, não diferindo significativamente da 
testemunha capinada nas diferentes épocas de avaliação. Isso evidencia a tolerância da C. 
spectabilis aos herbicidas estudados que, por sua vez, devem ser escolhidos conforme 
espectro de controle das espécies invasoras prevalecentes na área. Conclui-se que todos os 
tratamentos herbicidas avaliados podem ser indicados para o controle de plantas daninhas 
em C. spectabilis na modalidade de aplicação em pré-emergência. 
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