
rigina 6 COOPERANDO

MAMONEIRA
Seletividad~.deherbicida~,~plicadosem pré e pós-emergência

. A utilização dos biocombustí- " registrados para uso na lavoura de emergentes na cultura da mamo-
veis passou a ser uma das opções mamona, visando eliminar plantas neira para a recomendação desses
am~lentalmente correta, em conse- daninhas. O único herbicida legal- produtos no controle de plantas
quencia do constante aquecimento mente habilitado para ser aplicado daninhas que possam ser utilizados
global, da preocupação com o meio - na lavoura de mamona é a triflura- nos sistemas de produção.
ambiente e do receio de que as re- lina, aplicado em pré-emergência Os herbicidas pré-emergentes
servas de petróleo (energia não re- (MAPA, 2008). s-metolachlor e trifluralin e os pós-
nováve!) 'se esgotem. A marnoneira O uso de proteção do bico de emergentes chlorirnuron-ethyl,
(Ricinus communis L.), planta de pulverização, em aplicações de clethodim, fenoxaprop-p-ethyl,
origem tropical, pertencente à fa- jato dirigido, pode viabilizar a uti- fluazifop-p-butyl, sethoxydim e te-
mília das Euforbiáceas, por conter lização de alguns produtos de ação praloxidim mostraram-se seletivos
óleo em suas sementes, passa a ser total, considerados extremamente. e foram selecionados para estu-
uma fonte de matéria-prima para a . prejudiciais para a cultura da ma- dos posteriores que contemplem a
produção de biodiesel. É uma ole- ; maneira de porte anão, cv Lyra, produção de frutos da mamoneira.
aginosa de alto valor, tanto econô- como glyphosate e as misturas Esses produtos poderão vir a ser
mico como social. I paraquat + bentazon, glyphosate + utilizados em um programa de ma-

Não é considerada como uma ~ 1 2,4-D e paraquat + diquat. . nejo integrado de plantas daninhas
planta forte concorrente pelos fa- ~ Uma das maiores dificuldades na cultura da mamona, pois à exce-
tores de crescimento exigindo até ;". do controle químico de invasoras ção do trifluralin, não existem, no
três capinas durante seu ciclo para na mamoneira é a falta de registro Brasil, herbicidas seletivos reco-
o controle das plantas daninhas. de herbicidas seletivos à cultura, mendados e disponíveis para essa

A mamoneira é bastante sen- principalmente daqueles aplicados cultura.
sível à competição causada pelas após a emergência e que visam Há necessidade de racionali-
plantas daninhas, ocorrendo perda controlar plantas daninhas dicoti- zação do controle de plantas inva-
significativa de produtividade em ledôneas. saras nessa cultura que permita a
caso de controle inadequado. De Para atender a esta linha de colheita tanto mecânica como ma-
mado geral a mamoneira deve- pesquisa em novembro de 2008 foi nual, sem prejuízo para a qualidade
rá estar livre de competição com aprovado pela FAPEMIG o projeto do produto colhido.
as plantas daninhas até a fase de "Manejo de plantas daninhas em Maiores informações podem
emissão do primeiro cacho floral oleaginosas destinadas à produção ser obtidas na EPAMIG,FESR pelo
ou nos primeiros 60 a 70 dias após de semeadura; utilização de espa- Em culturas extensivas, o uso de biocombustíveis", coordenado telefone (31) 3773-1980 ou pelo e-
a emergência das plantas. çamentos menores; controle de de herbicídas é o método mais pela pesquisadora da EPAMIGI mail: mhtabimm@epamíg.br

A inovação tecnológica para plantas daninhas com herbicidas, rápido e prático para o controle FESR, Maria Helena Tabim Mas-
a culrura da mamona é a possibi- entre outros fatores de produção. de plantas daninhas. Por ser con- carenhas e que tem como institui-
lidade de colheita mecânica utili- Com relação ao manejo de plan- siderada mais como invasora do ções parceiras a Emater - MG, a
zada nos Estados de Minas Gerais tas daninhas, o cenário brasileiro é que cultura com potencialidade Embrapa Milho e Sorgo, a Univer-
e Mato Grosso. Para aplicação da deficiente, havendo perda de rendí- comercial - característica que está sidade Federal de Viçosa, entre ou-
tecnologia é necessário: adequação mento devido à ausência de infor- sendo alterada com o advento do tras. O projeto avaliou a tolerância
das lavouras com relação à época mações. biodiesel - são poucos os produtos a diferentes herbicidas pré e pós-
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