
PR~TICAS CUlTURAIS E CONTROlE DE PLANTAS DANINHAS 
NA CUlTURA DO ARROZ DE SEQUEIRO. A. Silveira Filho 
& J.G. da Silva. (EMBRAPA/CNPAF, Caixa Postal 179, 

74000 Goiania, Go.). 
Na regiao do Brasil Central 0 arroz de sequeiro e cultivado 

em areas de cerrado. Com 0 cultivo intensivo destas areas ha urn 

aumento gradativo na infesta~ao de olantas daninhas, altamente li 
mitantes a produtividade cia cultura. 0 controle eficiente destas 

plantas e oneroso e as vezes de diffcil execu~ao, devido ao tama 
nho das lavouras e a condi~oes climaticas desfavoraveis. 

Durante tres anos consecutivos foi estudado no CNPAF, urn rna 
nejo de praticas culturais envolvendo tres metodos de preoaro do 
solo: (ara~ao + ~rade destorroadora + ~rade niveladora; grade de~ 
torroadora + ara~ao + grade niveladora; e ~rade aradora + grade 
destorroadora + grade niveladora); tres cultivares: (CNA 104-8-34 
-2; IAC-165 e CNA 790954) e cinco tratamentos de controle de nlarr 
tas daninhas: (pendimethalin 1,5 kg/ha; proDanil + thiobencarb 4,2 
kg/ha; oxadiazon 0,75 kg/hal; capina mecanizada aos 20 e 40 dias 
e testemunha sem capina. 

A ara~ao apos a gradagem e mais uma gradagem niveladora an 
tes do olantio, nos dois primeiros anos, melhorou 0 desenvolvimen 
to das olantas de arroz e aumentou a produ~ao de graos. No mesmo 
perfodo a incidencia de plantas daninhas fo; ligeiramente i nfe 
rior neste tratamento. No terceiro ano, entretanto, a infesta~ao 

tornou-se muito alta para os tres metodos testados. Aprodu~ao d~ 
cresceu a cada ano, independente do metodo de preoaro utilizado. 
A cultivar CNA 790954 produziu mais do que as outras testadas in 
dependente dos tratamentos. Os herbicidas oxadiazon e pendimeth~ 

lin propiciaram melhores produ~oes de arroz do que 0 propanil + 

thiobencarb e a caoina mecanizada. Nos tratamentos sem caoina, em 

alguns casos, a produ~ao foi nula. 0 numero rle sementes e propa~~ 
los de invasoras no solo aumenta, a despeito do uso de herbicidas 
e de metodos de oreparo do solo, 0 que em parte inviabiliza a mo 

nocultura do arroz de sequeiro em u~a mesma area. 
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