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agricultura mais sustentável. Porém, o resíduo dos herbicidas do grupo químico imidazolinonas, usados na cultura 
do arroz, pode comprometer a ressemeadura natural e a qualidade das sementes de forrageiras em sucessão. O 
objetivo do trabalho foi avaliar o efeito residual de herbicidas sobre o rendimento, a taxa de germinação e o vigor 

composto por duas misturas comerciais de herbicidas imazetapir+imazapique (H1) e imazapir+imazapique (H2), 
aplicados no arroz e o  fator B contituiu-se de zero, ½, 1x, 2x, 3x, 4x a dose das misturas herbicidas. As doses 
avaliadas, para os respectivos herbicidas, foram: 0; 0,5 L; 1,0 L; 2,0 L; 3,0 L; 4,0 L e 0; 70 g; 140 g; 280 g; 560 g 
e 1.120 g. Após a colheita do arroz, realizou-se a roçada e dessecação da resteva de arroz com glyphosate (0,760 
kg.ha-1), 30 dias antes da semeadura manual e a lanço de azevém (35 kg.ha-1). O rendimento de sementes (SEM) 
foi avaliado em quadrados de 0,25 m2 no início de dezembro de 2013 e, após secas e pesadas, as amostras 
foram analisadas no Laboratório de Sementes da Embrapa quanto à germinação (%G) e ao vigor (V), germinação 
na primeira contagem. Não houve diferença (p>0,05) do rendimento entre os herbicidas, com respectivas médias 
de 241 e 176 kg.ha-1, enquanto as testemunhas produziram 276 e 209 kg.ha-1, respectivamente. Entretanto, a 

na qualidade e rendimento de sementes de azevém colhidas em sucessão à lavoura de arroz, após aplicação de 
herbicidas do grupo químico imidazolinonas, o que afetará a qualidade da ressemeadura natural.
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