
Na Tabela 338, sac apresentados os desempenhos dos
novilhos nos diferentes tratamentos. Os ganhos medios de
peso (GMD) variaram de .0,791kg para 0 tratamento com a
silagem de capim ate 1,161kg/novilho/dia, para a silagem
do sorgo Ag 2005E. Os ganhos diarios estiveram associ ados
ao con sumo da materia seca.

TABELA 338. Desempenho zootecnico de novilhos para diferentes
silagens. CNPMS, Sete Lagoas, MG, 1994.

Milho
BR
201

Silagem

Sorgo Sorgo Sorgo Capi
BR BR Ag m
304 601 2005 Carne-

E rum

15 15 15 15
98 98 83 98

340,9 340,8 340,4 341,1
450,0 423,7 436,8 418,6
1,113 0,846 1,161 0,791

Milho
BR
126

NO animais 15 15
N° dias 98 98
PVI kg1 342,9 342,5
PVF kg2 438,8 441,3
GMD (kg) 0,979 1,007
(G)
Consumo kg/b/d
M. fresca

· silagem 17,56
· ra<;ao 3,50

M. seca
silagem S) 6,47
ra<;ao(R) 3,07
. total (T) 9,54

Rela<;ao
· S/G 6,61
· RIG 3,13
· T/G 9,74

IpVI = peso vivo inicial
2pVF = peso vivo final.

18,15 23,27 20,91 17,57 24,23
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

6,20 7,55 5,82 7,30 4,86
.3,07 3,07 3,07 3,07 3,07
9,27 10,62 8,89 10,37 7,93

6,15 6,78 6,88 6,29 6,14
3,05 2,76 3,63 2,64 3,88
9,20 9,54 10,51 8,93 10,02

Assim, 0 tratamento que apresentou menor ganho de
peso (silagem de capim) tambem apresentou 0 menor
consumo de materia seca/dia (7,93kg). Ja os tratamentos de
silagem dos sorgos Ag 2005 E e BR 304 apresentaram os
maiores ganhos de peso, com consumos de 10,35 e 10,62kg
de materia seca, respectivamente.

Ainda na Tabela 338, observa-se que as rela<;oes entre
alimento consumido e 0 ganho de peso indicaram que
maior quantidade de materia seca foi consumida por kg de
peso vivo ganho, para as silagens de sorgo BR 601 e de
capim Camerum. Tambem observou-se que maior
quantidade de ra<;ao foi consumida por kg de peso vivo
ganho no tratamento de silagem de capim.

Pode-se concluir que: 1- 0 custo de produ<;ao da
silagem de milho e de sorgo e altamente dependente da
produtividade das respectivas culturas; 2- Certas cultivares
de sorgo sao sensiveis a fotoperiodo, devendo ser plantadas
em datas pre-determinadas de acordo com a regiao; 3- 0
teor de proteina bruta da silagem do sorgo BR 304 foi alto
devido a maior percentagem de graos na planta; 4- A
silagem de capim proporcionou baixo ganho de peso e,
mesmo com baixo custo por tonelada dessa silagem, 0 custo
por arroba ganha foi alto; 5- Considerando 0 ganho de peso

e as despesas durante a fase de confinamento, as silagens de
sorgo BR 304 e dos milhos BR 201 e BR 126 foram mais
economicas. - Antonio Carlos Viana, Joiio Eustaquio C.
Miranda, Jose Joaquim Ferreira, Jose Oliveira Valente,
Jason de Oliveira Duarte.

CONTROLE POS-EMERGENTE DE PLANTAS
DANINHAS NA CULTURA DO MILHO (Zea
mays) COM ATRAZINE + METOLACHLOR

Embora a mistura comercial de atrazine + metolachlor
(suspensao concentrada em agua com 200 + 300 g/I) seja
recomendada basicamente para 0 controle pre-emergente de
plantas daninhas, na cultura do milho, alguns produtores
desse cereal tern usado essa mistura em p6s-emergencia
precoce a inicial da cultura. Esse usa p6s-emergente e
justificado pelos produtores por causa da melhor
performance do produto em p6s-emergencia do que em pre-
emergencia, sobre 0 capim marmelada (Brachiaria
plantaginea).

Com a finalidade de se verificar 0 efeito de quatro
doses da mistura formulada de atrazine + metolachlor
aplicadas em dois estadios de desenvolvimento da cUltur~
do milho, sobre 0 controle de plantas daninhas e a
produtividade da cultura, foi instalado urn experimento de
campo, no ana de 1991, no CNPMS. 0 hibrido BR 201 foi
plantado em 24/12/91, com uma plantadeira Turbo Max de
quatro linhas, deixando cair sete a oito sementes/m, no
espa<;amento de 0,90m entre linhas. A aduba<;ao de plantio
consistiu de 400 kg/ha da mistura 4-30-16 + Zn e 0 solo era
urn Latossolo Vermelho-Escuro, de textura argilosa, fase
cerrado, contendo 3,7% de materia organica. No
delineamento experimental de blocos casualizados, com
quatro repeti<;oes, foram estudados doze tratamentos
testemunhas com e sem capina manual; atrazine +
metolachlor nas doses de 1 + 1,5, 1,2 + 1,8, 1,4 + 2,1 e 2,4
+ 3,6 kg/ha do i.a., nos estadios de duas e de quatro folhas
da cultura; atrazine formulado com 61eo (suspensao
concentrada em 61eo com 400 + 300 g/I), a 2,4 kg/ha do
i.a., nos estadios de duas e quatro folhas, como tratamentos
de compara<;ao.

Os tratamentos quimicos foram aplicados sobre solo
umido, nas datas de 02/01/92 (duas folhas) e 07/01/92
(quatro folhas), em area total, usando-se urn pulverizador
tipo monociclo, equipado com barra de oito bieos APJ-
11O.R, pressao de 2,8 Kgf/cm2, com uma vazao de 400
I/ha. A pulvcriza<;ao no estadio de duas folhas foi realizada
entre as 15 e as 15h30 min. e a umidade relativa do ar (UR)
era de 61%; no dia 07/01/92 (quatro folhas), a pulveriza<;ao
foi realizada entre as 13 e as 13h20 min. e a UR era de
68%. Cada parcela media 3,6 x 10m de fundo e somente as
duas linhas centrais foram usadas para avalia<;ao. Alem do
capim marmelada, as plantas daninhas que ocorreram na
area experimental foram Digitaria horizontalis (capim



colchiio), Bidens pilosa (picao preto) e Richardia
brasiliensis (poaia-branca). 0 efeito dos tratamentos sobre a
populac;:aode plantas daninhas foi avaliado atraves de
contagem das mesmas no dia 17/02/92 (41 dias apos a
ultima pulverizac;:ao).A ac;:aodos herbicidas sobre it cultura
do milho foi avaliada em 15/01/92, atraves da estimativa de
sintomas visuais de· injuria pela escala EWRC (l a 9),
variando de ausencia a mortalidade completa. Foram
anotados tambem 0 numero de plantas inicial, a altura de
plantas (17/02/92), 0 numero de plantas final, 0 diametro
de colma e 0 peso de graos.

A mistura formulada de atrazine + metolachlor,
confirmando as observac;:6esde produtores, apresentou,
independentemente da dose ou da epoca de aplicac;:ao,
controle eficiente de capim marmelada, confirmando
tambem observac;:6esde outros autores, que verificaram a
sensibilidade do capim marmelada a atrazine em pos-
emergencia, ate 0 estadio de tres folhas. Nas mesmas doses
testadas, a ac;:aoda mistura de herbicidas sobre 0 capim
colchao foi emitica, particularmente no estadio de tres
folhas do capim (segunda epoca de aplicac;:~o).0 controle
do capim colchao nesse estadio so foi eficiente com a dose
maxima de 2,4 + 3,6 kg/ha do i.a.

Entre as especies de folhas largas, destacaram-se pela
freqiiencia 0 picao preto e a poaia branca, ambas muito bem
controladas pela mistura de atrazine + metolachlor. Com

relac;:aoao controle de folhas largas, a ac;:aode atrazine +
metolachlor foi semelhante a ac;:aodos tratamentos a base
de atrazine + oleo. A analise do efeito de atrazine +
metolachlor sobre as plantas de milho mostrou que 0 milho
foi mais tolerante a mistura no estadio de quatro folhas.
Mostrou tambem uma tendencia de aumento dos sintomas
de injuria quando a dose foi aumentada. Com 0 passar dos
dias, as plantas de· milho recuperaram-se das injurias
iniciais e, mesmo nas parcelas tratadas com a dose mais
alta, 0 que corresponde a uma eventual superposic;:aode
aplicac;:6es,observou-se que, em 17/02/92, 41 dias apos a
segunda epoca de pulverizac;:ao,ja nao havia sintomas
visuais de injuria em nenhuma planta.

A analise dos demais parametros sobre a cultura
mostrou tambem a recuperac;:ao do milho, nao se
observando diferenc;:assignificativas entre os tratamentos e
a testemunha capinada, com relac;:aoao numero de plantas
final, diametro de colma e peso de graos. Os dados
experimentais obtidos (Tabelas 339 e 340) permitem
conduir que a mistura formulada de atrazine + metolachlor
pode ser usada com seguranc;:ana cultura do milho para 0
controle pos-emergente inicial, recomendando-se a
aplicac;:aono estadio de quatro folhas e 0 uso de doses
convencionais, sem superposic;:aode pulverizac;:6es.- Jo{io
Baptista da Silva, Luiz Carlos Baldez.

Capim
eolchao

88 ede
92 de
67 bed
92 de
71 bed
63 bed
75 bede
92 de
58 be
46 ab

100 e
(12) a
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Doses (Kglha)
(i.a.)

Atraz. + Metol. (POS-2fls) 1,0+1,5 84b1 85b 93 bed
Atraz. + Metol. (POS-2 fls) 1,2 + 1,8 84 b 90 be 87 be
Atraz. + Metol. (POS-2 fls) 1,4 + 2,1 67 b 92 be 94 edef
Atraz. + Metol. (POS-2 fls) 2,4 + 3,6 96 b 92 be 100 f
Atraz. + Metol. (POS-4 fls) 1,0 + 1,5 88 b 92 be 93 ede
Atraz. + Metol. (POS-4 fls) 1,2 + 1,8 83 b 93 be 98 ef
Atraz. + Metol. (POS-4 fls) 1,4 + 2,1 89 b 71 b 82 b
Atraz. + Metol. (POS-4 fls) 2,4 + 3,6 96 b 92 b 98 ef
Atraz. + Oleo (POS-2 fls) 2,4 + 1,8 96 b 65 b 93 ede
Atraz. + Oleo (POS-4 fls) 2,4 + 1,8 91 b 88 be 96 def
Testemunha eapmada 2 100 b 100 e 100 f
Test. sl eapma (nOpl/m ) (45) a (26) a (45) a
Coefieiente de Variayao (%) 55 56 29
1 Medias seguidas pela mesma letra, dentro da mesma eoluna, nao se diferem, pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.

Folhas
largas

72 be
68 be
48 b
82 e
73 be
76 be
61 be
72 be
67 be
69 be

100d
(147) a
28



Doses (kg/ha) Fitotoxieidade 0 do eolmo na Stand final
(i.a.) (EWRC) 22 DAP eolheita (mm) (em 16,20m2)

Atraz. + Meto!. (POS-2 fis) 1,0 + 1,5 1,501 cd 16,7 abed 102 a
Atraz. + Meto!. (POS-2 fis) 1,2 + 1,8 2,25 be 18,4 abe 109 a
Atraz. + Meto!. (POS-2 fis) 1,4 + 2,1 2,50 be 20,4 a III a
Atraz. + Meto!. (POS-2 fis) 2,4 + 3,6 5,00 a 18,5 abe 100 a
Atraz. + Meto!. (POS-4 fis) 1,0 + 1,5 1,75 bed 16,4 cd 110 a
Atraz. + Meto!. (POS-4 fis) 1,2 + 1,8 1,75 bed 16,9 bed 104 a
Atraz. + Meto!. (POS-4 fis) 1,4 + 2,1 1,75 bed 17,2 bed 106 a
Atraz. + Meto!. (POS-4 fis) 2,4 + 3,6 2,75 b 17,3 bed 109 a
Atraz. + Oleo (POS-2 fis) 2,4 + 1,8 2,25 be 17,3 bed 113 a
Atraz. + Oleo (POS-4 fis) 2,4 + 1,8 1,75 bed 19,3 ab 104 a
Testemunha eapinada 1,00 d 16,7 bed 109 a
Test. sf eapina (no. p!. m2) 1,00 d 15,5 d 104 a
Coefieiente de variayao (%) 17 10 11

IMedias seguidas da mesma letra, dentro da mesma eoluna, nao se diferem, pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.

CONTROLE DE GRAMiNEAS NA CULTURA DO
MILHO (Zea mays) COM TRIFLURALIN, EM PRE E

P6S-EMERGENCIA

o herbicida trifluralin tern sido amplamente utilizado
nas culturas da soja e de algodao, para 0 controle, em pre-
plantio, de gramineas como 0 capim marmelada
(Brachiaria plantaginea), sorgo de alepo (Sorghum
halepense), capim colchiio (Digitaria horizontalis) e capim
carrapicho (Cenchrus echinatus). Devido as perdas por
volatiliza~ao e fotodecomposi~ao, esse herbicida tern sido
aplicado na superfkie do solo e incorporado em seguida,
contro1ando as plantas daninhas susceptiveis antes da
emergencia.

o aparecimento no mercado brasileiro de uma
formu1a~ao oleosa desse herbicida, capaz de evitar as
perdas do principio ativo por volatiliza~ao, criou a
possibilidade do seu uso em pre-emergencia, sem haver a
necessidade da incorpora~ao mecanica. Como 0 herbicida
trifluralin apresenta urn alto Koc (coeficiente de reparti~ao
carbona organico - agua) e solubilidade em agua muito
baixa, seu movimento no solo pode ser desprezado, 0 que
possibilita seu uso se1etivo na cultura do mi1ho, quando
aplicado em pre-emergencia.

Com a finalidade de avaliar a performance biolagica
de trifluralin na cu1tura do mi1ho, em aplica~ao iso1ada e
em mistura de tanque com atrazine, em pre e pas-
emergencia, foi instalado urn ensaio de campo, no CNPMS,
em Sete Lagoas, MG. 0 hibrido Cargill 805 foi p1antado
em outubro de 1992, com uma p1antadeira PST de quatro
linhas, regu1adapara deixar cair sete a oito sementes/m, no
espa~amento de 0,90m entre linhas. A aduba~aode p1antio
consistiu de 350 kg/ha da mistura 8-28-16 + Zn e 0 solo era
urn Latosso10 Verme1ho-Escuro, de textura argi10sa, fase
cerrado, contendo 3,7% de materia organica.

No delineamento experimental de blocos casualizados,
com quatro repeti~5es, foram estudados doze tratamentos:
testemunhas (parce1as com e sem capina), trifluralin, 600
g/l (PRE) a 1,2, 1,8 e 2,4 kg/ha do La.; trifluralin +
atrazine, 500 g/l (PRE) a 1,2 +1,4, 1,8 + 1,4 e 2,4 +1,4

Peso de graos
(Kg/ha)

3309 a
3810 a
3696 a
3136 a
3154 a
3088 a
3772 a
3569 a
3642 a
3840 a
3159 a
1762 b
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kg/ha do La,; trifluralin + atrazine (POS) a 1,2 + 1,4 e 1,8
+ 1,4 kg/ha do La.; atrazine + metolachlor, 200 + 300 g/l
(PRE), em mistura formulada, a 1,4 + 2,1 kg/ha do La.;
metolachlor, 960 g/l (PRE) a 2,4 kg/ha do La. Estes dois
ultimos tratamentos foram incluidos como padrao para
julgamento dos demais herbicidas. Os tratamentos
quimicos foram aplicados sobre solo umido, no dia do
plantio (PRE) e dez dias apas 0 plantio (POS), em area
total, usando-se urn pulverizador tipo monociclo, equipado
com barra de oito bicos APJ-llO.R, pressao de 2,75
Kgflcm2, com uma vazao de 360 lIha. Os tratamentos pas-
emergentes foram aplicados entre as 16 h e as 16h30 min.
do dia 26/10/92 e a umidade re1ativa do ar era de 48%.
Cada parce1a consistiu de quatro linhas de 10m de
comprimento, mas somente as duas linhas centrais foram
usadas para avalia~ao.

Quando os tratamentos pas-emergentes foram
pulverizados, 0 milho apresentava tres fo1has, 0 capim
marme1ada duas e as folhas largas, somente uma. A
popula~ao floristica era composta de Brachiaria
plantaginea (capim marmelada), Digitaria horizontalis
(capim colchiio), Cenchrus echinatus (capim carrapicho),
Richardia brasiliensis (poaia-branca), Bidens pilosa
(picao-preto), Ageratum conyzoides (mentrasto) e
Euphorbia heterophylla (amendoim-bravo).

o efeito dos tratamentos sobre a popu1a~aode plantas
daninhas foi avaliado atraves de contagem das mesmas 38
dias apas a pulveriza~ao de pas-emergencia. A a9ao dos
herbicidas sobre a cu1tura do mi1ho foi avaLada em
09/11/92, atraves da contagem do numero inicial de plantas
e dos sintomas visuais de injuria, estimadas peJa escala
EWRC (1 a 9). Foram anotados, na colheita, 0 mimero de
plantas final, 0 diametro do colma, 0 numero de plantas
acamadas, 0 numero de espigas e 0 peso de graos.

A aplica9ao de trifluralin em pre-emergencia
(Tabe1a 341) foi efetiva para 0 contro1e do capim
marmelada e do capim colchiio, observando-se urn contro1e
superior a 85% nas tres doses estudadas. A percentagem de
controle foi calculada em re1a~ao ao numero medio de
plantas encontrado nas parcelas testemunhas, 0 capim


