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A Crotalaria spectabilis é um adubo verde e planta de cobertura rotineiramente inserida 
pelos agricultores nos sistemas de produção de grãos e fibras visando o controle de 
fitonematoides. Todavia, um dos maiores entraves para o seu estabelecimento é a 
interferência de plantas daninhas. Diante disso, objetivou-se neste estudo avaliar a 
seletividade de herbicidas aplicados em pós-emergência em C. spectabilis. O experimento 
foi conduzido entre os meses de fevereiro e março de 2019 em Latossolo Vermelho-Amarelo 
de textura argilosa (argila: 595 g kg-1) e 2,0% de carbono (camada de 0 m a 0,20 m). 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 13 tratamentos: testemunha capinada, bentazon (360 g ha-1), bentazon  
(720 g ha-1), ethoxysulfuron (6 g ha-1), ethoxysulfuron (9 g ha-1), ethoxysulfuron (12 g ha-1), 
nicosulfuron (15 g ha-1), nicosulfuron (25 g ha-1), haloxyfop-methyl (60 g ha-1), imazethapyr 
(60 g ha-1), bentazon + nicosulfuron (360 + 15 g ha-1), bentazon + ethoxysulfuron (360 +  
6 g ha-1) e nicosulfuron + ethoxysulfuron (15 + 6 g ha-1). Os herbicidas foram aplicados em 
pós-emergência aos 28 dias após a semeadura da C. spectabilis (estádio de 4 folhas) 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 do alvo 
sob pressão de 2,11 kgf cm-², proporcionando volume de aplicação de 150 L ha-1. A 
seletividade dos tratamentos foi avaliada por meio de notas visuais (0 - 100%), em que zero 
representa ausência de injúrias e 100 a morte das plantas, aos 12 DAA, 19 DAA e 28 DAA. 
Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Scott-Knott (p<0,05). Os tratamentos herbicidas com bentazon, ethoxysulfuron, haloxyfop-
methyl, imazethapyr e bentazon + ethoxysulfuron foram os mais seletivos à C. spectabilis, 
pois proporcionaram notas de fitointoxicação iguais à testemunha em todas as épocas de 
avaliação, exceto com a maior dose de ethoxysulfuron (12 g ha-1) na primeira época de 
avaliação (12 DAA), cujas plantas se recuperaram posteriormente. Assim, conclui-se que 
esses herbicidas podem ser indicados para controle de plantas daninhas em C. spectabilis 
na modalidade de aplicação em pós-emergência. 
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