
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 subseqiiente de milho,
foi instal ado, 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;:6es.

A parcel a 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 Dha de Assist, quando 0 feijao atingiu 0 estactio de
duas a tres folhas trifoliadas completamente desenvolvidas.
Foi utilizado urn monociclo pulverizador com propulsao a
C02 equip ado 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 litil da parcel a, 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; caruru (Amaranthus deflexus) - 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, Jollo Baptista da Silva, Antonio
America 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 subseqiiente 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 (parcel a capinada). 0
delineamento experimental foi 0 de blocos ao acaso, com
seis tratamentos e seis repetic;:6es. A parcel a 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, dessa 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 kglha). 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



somente no primeiro cultivo do feijao, portanto, 228 dias
apos a aplica<;:ao do herbicida; TR2 a subparcela que
recebeu 0 produto uma vez, no segundo plantio (64 dias
apos aplica<;:ao) e TR 3 a subparcela que recebeu 0 herbicida
duas vezes (228 e 64 dias apos aplica<;:aodo herbicida). Os
herbicidas foram aplicados em pos-emergencia, com adi<;:ao
de 0,2% v/v de Energic, quando a leguminosa atingiu 0

estadio de duas a tres folhas trifoliadas completamente
desenvolvidas. Foi utilizado urn monociclo· pulverizador
com propulsao a C02, com oito bicos em leque 80.03. Nas
culturas de feijao, foi feita a quantifica<;:ao das plantas
daninhas, determinando-se 0 nfunero de especies
amostradas em urna area de 1,0 m2 na area util da parcela,
utilizando-se dois quadros de 0,5xl,Om. Foi feita uma
avalia<;:ao aos quinze dias apos a aplica<;:ao do produto
(DAP) e outra aos 30 DAP, 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 apos a emergencia, foram
avaliados, de uma amostra de dez plantas, 0 teor de
clorofila, 0 peso da materia seca da parte aerea, 0 peso da
materia seca das raizes, 0 volume 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, alcan<;:ou 170 plantas /m2, com predominancia do
picao preto (Bidens pilosa) - 55 plantas/m2; caruru
(Amaranthus deflexus) 23 plantas/m2; beldroega
(Portulaca oleracea) - 12 plantas/m2; e leiteiro (Euphorbia
heterophylla) - 46 plantas/m2.

Os rendimentos de graos chegaram a urn maximo de
3.231 e 1.643 kg/ha, com 0,5 kg/ha de fomesafen, no
primeiro e segundo cultivos de feijao, respectivamente. A
maior porcentagem de controle de plantas daninhas
tambem ocorreu com 0,5 kg/ha do herbicida. A avalia<;:ao
do efeito do residuo de fomesafen no solo na cultura do
milho indicou que nao houve diferen<;:a significativa entre
os tratamentos quanta aos teores de macronutrientes e peso
da materia seca das raizes e parte aerea. Quanto ao teor de
clorofila, observou-se que, no tipo de residuo urn (TRl)'
nao houve efeito da dose de fomesafen, enquanto no TR2 e
TR3 observou-se uma queda do teor de clorofila com 0
aumento da dose do herbicida (efeito residual). Quanto ao
volume de raizes, 0 resultado foi semelhante ao teor de
clorofila. Entretanto, a produ<;:ao de milho nao foi afetada
pelas doses de fomesafen aplicadas na cultura do feijao. -
Tarcisio Cobbucci, Joiio Baptista da Silva, Antonio
America Cardoso, Clibas Vieira Ferreira, Francisco
Afonso Ferreira.

ESTUDO DE INJURIAS CAUSADAS POR
HERBICIDAS EM MILHO (Zea mays L.) NA FASE

INICIAL DA CUL TURA

A utiliza<;:ao de herbicidas, em pos-emergencia, na
cultura do milho, vem-se tomando bastante freqiiente nos

Ultimos tempos. Dentre os inconvenientes desse metoda de
controle de plantas daninhas, estiio os injUrias causadas a
cultura por alguns herbicidas tradicionalmente empregados,
como: cyanazine + simazine (mistura formulada dos dois
herbicidas em suspensao aquosa concentrada, com 250 +
250 g/l), ametryne (suspensao concentrada em agua, 500
g/l) e paraquat (solu<;:aoaquosa, 200g/l).

Com 0 objetivo de se estudar 0 efeito da fitotoxidade
causada eventual mente por esses herbicidas, na fase inicial
da cultura, avaliando· as modifica<;:oes morfologicas e
possiveis redu<;:oesna produ<;:ao de graos, foi instalado, no
ano de 1992, urn ensaio de campo no CNPMS, em Sete
Lagoas, MG. 0 experimento foi instalado segundo 0
delineamento experimental de blocos casualizados, corn
doze tratamentos e quatro repeti<;:oes. As parcelas mediam
4m x 10m, com quatro linhas espa<;:adas de 0,90m. As duas
linhas laterais de cada parcela foram consideradas
bordaduras. A densidade de plantio foi de 50.000 plantas/ha
e a cultivar utilizada foi 0 hibrido Cargill 805. Foram
aplicados os seguintes tratamentos: 1) testemunha sem
capina; 2) testemunha com capina; 3) cyanazine +
simazine a 2 + 2 kg/ha + Assist a 1 l/ha (pos - 4 folhas);
4) cyanazine + simazine a 2 + 2 kg/ha (pos - 4 folhas); 5)
cyanazine + simazine 2 + 2 kg/ha + Assist a 1 l/ha (pos - 6
folhas); 6) cyanazine + simazine a 2 + 2 kg/ha (pos - 6
folhas); 7) paraquat a 0,200 kg/ha + Extravon a 0,5% v/v,
aplicado no estadio de 12 folhas da cultura, atingindo 0
primeiro par de folhas baixeiras; 8) paraquat a 0,200 kg/ha
+ Extravon a 0,5% v/v, aplicado no estadio de doze folhas
da cultura, atingindo ate 0 terceiro par de folhas; 9)
ametryne a 2 kg/ha + Assist a 1 l/ha, aplicado no estadio de
doze folhas, atingindo 0 primeiro par de folhas; 10)
paraquat a 0,200 kg/ha + Extravon a 0,5% v/v, aplicado no
estadio de doze folhas da cultura, atingindo ate 0 terceiro
par de folhas; 11) retirada mecanica do primeiro par de
folhas baixeiras, no estadio de doze folhas, e, retirada
medinica dos tres primeiros pares de folhas baixeiras no
estadio de doze folhas.

As pulveriza<;:oes de cyanazine + simazine foram
realizadas na area total, utilizando-se urn pulverizador de
barra tipo monocicleta, com propulsao a C02, equipado
com oito bicos em leque API 110.R, pressao de 2,75
Kgf/cm2 e vazao de 360 l/ha. Os herbicidas ametryne e
paraquat, por nao serem seletivos a cultura do milho, foram
aplicados em jato dirigido com pulverizador costal manual,
nas mesmas condi<;:oesde pressao e vazao. A pulveriza<;:ao
de cyanazine + simazine, no estadio de quatro folhas, foi
realizada entre as 15h30min. e 16 h do dia 26/10/92 e a
umidade relativa do ar DR era de 48%; a pulveriza<;:ao, no
estadio de seis folhas, ocorreu no dia 09/11/92, entre as
14h15min. e 15 he a DR de 71%. Em 30/11/92, entre as 9
e as lOhI5min., com urna DR de 53%, foi feita a
pulveriza<;:ao dirigida de paraquat e ametryne. Para evitar 0
efeito de competi<;:ao pelas plantas daninhas, a area


