
EFICIENCIA AGRONOMICA E
COMPORTAMENTO AMBIENTAL DE BENTAZON
NO SISTEMA IRRIGADO DE MILHO E FEIJAO EM

SUCEssAo

Com 0 objetivo de avaliar a eficiencia de bentazon no
controle de plantas daninhas na cultura do feijao, e a
presenc;a de seus residuos na cultura subsequente de milho,
foi instalado, no ana de 1992, urn ensaio de campo na area
experimental do CNPMS, em Sete Lagoas, MG.

Em marc;o, 0 feijao Carioca foi semeado com
espac;amento entre fileiras de 0,45m e densidade de 20
sementes/m. Os tratamentos foram constituidos por doses
de bentazon (0; 0,48; 0,96 e 1,44 kg/ha), alem da
testemunha (parcel a capinada). 0 delineamento
experimental foi de blocos ao acaso, com seis tratamentos e
seis repetiC;5es.

A parcela foi constituida de oito fileiras de feijao de
15m de comprimento, sendo a area uti! formadapelas
quatro fileiras centrais. Cada parcela foi dividida em tres
subparcelas de5m de comprimento, sendo que duas delas,
ao acaso, receberam 0 herbicida e uma nao recebeu. Ap6s a
colheita, em julho, 0 feijao foi novamente semeado na area.
Os tratamentos foram os mesmos do cultivo anterior e
foram aplicados na mesmas parcelas, mas em subparcelas
diferentes, ou seja, dessa vez 0 herbicida foi aplicado na
subparcela que nao recebera no primeiro cultivo e numa das
parcel as que 0 recebera. Para 0 controle de gramineas, foi
aplicado em toda area 0 herbicida fluazifop-butil (0,25
kg/ha). Ap6s a segunda colheita do feijao, 0 milho hibrido
Cargill 805 foi semeado na mesma area experimental, em
novembro, na densidade de cinco sementes/m e
espac;amento entre fileiras de 0,90m. Os tratamentos,
portanto, permaneceram os mesmos, mas sem 0 uso do
herbicida, substituido por capinas manuais. Foi denominada
TR 1 a subparcela que recebeu 0 herbicida somente no
primeiro cultivo do feijao, portanto, 228 dias ap6s a
aplicac;ao do herbicida; TR2 a subparcela que recebeu 0
produto uma vez, no segundo plantio (64 dias ap6s a
aplicaC;ao) e TR3 a subparcela que recebeu 0 herbicida duas
vezes (228 e 64 dias ap6s a aplicac;ao do herbicida). Os
herbicidas foram aplicados em p6s-emergencia, com adic;ao
de 1 £lha de Assist, quando 0 feijao atingiu 0 estadio de
duas a tres folhas trifoliadas completamente desenvolvidas.
Foi utilizado urn monociclo pulverizador com propulsao a
C02 equipado com oito bicos em leque 80.03. Na cultura
de feijao, foi feita a quantificac;ao das plantas daninhas,
determinando-se 0 numero de especies amostradas em uma
area de I,Om2, na area uti I da parcela, utilizando-se dois
quadros de 0,5xl,Om. Foi feita uma avaliaC;ao aos quinze
dias ap6s a aplicac;ao do produto e outra aos 30 dias,
quando foi tambem determinado 0 peso de materia seca das
plantas daninhas. Foi determinado 0 rendimento de graos
de feijao e, na cultura do milho, aos dez dias ap6s a
emergencia, foram avaliados, de uma amostra de dez

plantas, 0 peso da materia seca da parte aerea, 0 peso da
materia seca das raizes e os teores de N,P,K, Ca e Mg.
Depois da colheita, foi medido 0 rendimento de graos. A
densidade da flora invasora, no ensaio, alcanc;ou 170
plantas/m2, com predominancia do picao preto (Bidens
pilosa) - 55 plantas/m2; carum (Amaranthus dejlexus) - 23

2plantas/m; beldroega (Portulaca oleracea) 12
plantas/m2

; e leiteiro (Euphorbia heterophylla) - 46
plantas/m2

. A analise estatistica indicou que os
rendimentos de graos chegaram a urn maximo de 2.472 e
1.100 kg/ha, com 0,96 kg/ha de bentazon, no primeiro e
segundo cultivos de feijao, respectivamente. A maior
porcentagem de controle de plantas daninhas tambem
ocorreu com 0,96 kg/ha do herbicida. A avaliac;ao do efeito
do residuo de bentazon no solo, na cultura do milho,
indicou que nao houve diferenc;a significativa entre os
tratamentos quanta aos teores de macronutrientes, peso da
materia seca das raizes e parte aerea e rendimento de graos.
- Tarcisio Cobbucci, Joiio Baptista da Silva, Antonio
Americo Cardoso, Clibas Vieira.

EFICIENCIA AGRONOMICA E
COMPORTAMENTO AMBIENTAL DE

FOMESAFEN NO SISTEMA IRRIGADO DE MILHO
E FEIJAO EM SUCEssAo

Com 0 objetivo de avaliar a eficiencia de fomesafen no
controle de plantas daninhas, na cultura do feijao, e estudar
o efeito de seus residuos na cultura subsequente de milho,
foi instalado, no ana de 1992, urn ensaio de campo no
CNPMS, em Sete Lagoas, MG. Em marc;o, 0 feijao Carioca
foi semeado, no espac;amento entre fileiras de 0,45m e na
densidade de 20 sementes/m. Os tratamentos foram
constituidos por doses de fomesafen (0; 0,125; 0,25; 0,375 e
0,5 kg/ha), alem da testemunha (parcela capinada). 0
delineamento experimental foi 0 de blocos ao acaso, com
seis tratamentos e seis repetic;5es. A parcela foi constituida
de oito fileiras de feijao, de 15m de comprimento, sendo a
area util formada pelas quatro fileiras centrais. Cada
parcela foi dividida em tres subparcelas de 5m de
comprimento, sendo que duas delas, ao acaso, receberam 0
herbicida, ficando uma sem recebe-lo. Ap6s a colheita, 0
feijao foi novamente semeado na area, em julho. Os
tratamentos foram os mesmos do cultivo anterior e foram
aplicados nas mesmas parcelas, mas em subparcelas
diferentes, ou seja, des sa vez 0 herbicida foi aplicado na
subparcela que nao 0 recebera. Para 0 controle de
gramineas, foi aplicado em toda area 0 herbicida fluazifop-
butil (0,25 kg/ha). Ap6s a colheita do feijao, 0 milho
hibrido Cargill 805 foi semeado na area, em novembro, na
densidade de cinco sementes/m e espac;amento entre fileiras
de 0,90 m. Os tratamentos seguiram 0 mesmo arranjo, mas

. sem 0 usa do herbicida, substituido por capinas manuais.
Foi denominada TRI a subparcela que recebeu herbicida


