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CONTROLE DE INVASORAS NA CULTURA DO ARROZ 
EM VÁRZEA DO RIO SOLIMÕES 

Expedito Ubirajara P. Galvã4 e 
Paulo Hideo Nakano Rangel 

Invasoras em área de várzea constituem um dos sé 
rios problemas para o cultivo do arroz, principalmente a 
partir do segundo ano de cultivo sucessivo na mesma área. 
Dentre as invasoras mais freqUentes, encontram-se gramí 
neas, tais como: capim estrela (C'penis difftisus); capim 
barba-de-bode (Fiizbristylis ailiacea); capim rabo-de-rato 
(Hymienachne elffplexicauIis) e capim alpiste (Paspalun sp). 

Visando estudar meios eficientes de controle, foi 
desenvolvido um ensaio envolvendo diferentes métodos (es 
paçamento, capina e herbicida). 

Os resultados obtidos sugerem que a utilização do 
herbicida Butachlor, em pré-emergência, nos espaçamentos 
de 30 cm x 30 cm e 20 cm x 20 cm, apresentaram maiores 
percentagens de controle (93% e 100%, respectivamente). 
A aplicação da mistura pré + pós-emergente Butachlor 	e 
Propanil, no espaçamento de 30 cm x 30 cm, 	proporcionou 
maior rendimento de grãos (3.596 kg/ha). Embora esta mis 
tura tenha propiciado boa produtividade, tornou-se inviá 
vel, em função do elevado custo dos herbicidas. 

Conclui-se, ainda, que a utilização do herbicida 
Butachlor, em pré-emergência, mostrou-se bastante promis 
sora em arroz de várzea, sendo que a maior vantagem está 
na eficiência do controle, em proporcionar à cultura um 
bom desempenho sem competição. 

O emprego de herbicidas em áreas de várzea só será 
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viável quando se cultivarem extensas áreas. Isto se deve 
ao fato de que a mEo-de-obra é fator de produção extrema 
mente escasso no Estado do Amazonas, e o preço dos herbi-
cidas é to elevado, que não justifica sua utilização em 
área muito pequena. 

A análise estatística não revelou efeito significa 
tivo entre as densidades de semeadura e/ou métodos de con 
trole de invasoras, na produção de arroz. Concluindo-se 
que, em pequenas áreas, o controle manual, com uma capina 
aos 25 dias após a semeadura, é eficiente. 
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