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TITULO. DA TECNo.Lo.GIA 

Controle de lnva sora s no pl antio de arroz em várzea do 

Rio Solimões. 

RESUMO. TECNo.LOGICo. 

Invasoras em áreas de várzeas constituem um dos serios 

problemas para o cultivo do arroz, principalmente a 

tir do segundo ano de cultivo sucessivo na mesma -area . 

Dentre as invasoras mais freq~entes, encontram-se ... 
gram2. 

neas, como capim estrela (Lype rus Di ffu sus ), capim Barba 

de bode (Femb.oistylis mil ioceae ) e capim Alpite (?aspalum 

sp.). Visando estudar meios mais eficientes de controle, 

foi desenvolvido ensaio envolvendo diferentes metodos (e~ 

paçamento, capina e herbicidas). o.s resultados obtidos su 

gerem que a utilização do herbicida Butachlor, em -pre-

emergência nos espaçamentos de 3o.cm x 3o.cm e 2o.cm x 20cm, 

apresentou maior percentagem de controle (93% e 10.0.%, res 

pectivamente). Concluiu-se, ainda, que a utilização do 

herbicida Butoch1or, em pre-emergência, mos.trou-se bastan 

te promissor em arroz de várzea, sendo que a maior vanta 



1 ~ 

-gem es t~ na ef i c i ~ n l a do cont rol e em proporc lonar a ul 

tura um bom dese mpenh o sem compet i ça o. A a n ~ li se es ta t~s 

ti ca não revel ou efe i to si gni f i cat ivo ent re dens idade de 

sen'eadura e/ ou metodos de cont r ol e de i nva so ra s , na pro 

du ção de ar roz . 

PRINCIPAI S BENEFrCIOS 

Ofe rece r t~c ni cas combinada s (es paça mento , aplna e 

herbi cida ) como mei os efi cientes de control e de erva s da 

ninhas invasoras. 

Economia de re cursos produtivo s e redu ção de perda s 

na cultura , cau sada s por invasora s . 
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