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Plantas indesejadas são um dos principais problemas que ocorrem em campos de 
produção de sementes forrageiras, di�cultando o desenvolvimento do sementeiro 
e provocando perdas quantitativas e qualitativas. Sua presença pode inviabilizar 
lotes comerciais, uma vez que elas são consideradas nocivas proibidas e/ou 
nocivas toleradas de acordo com a IN 44 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. O objetivo deste trabalho foi investigar a biologia da planta 
indesejada cuja semente é nociva tolerada, Silene gallica L. O experimento foi 
conduzido em casa de vegetação da Embrapa Pecuária Sul- Bagé/RS em 
delineamento inteiramente casualizado (DIC) com oito repetições. Foram 
analisados no pré-�orescimento: massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca 
de raízes (MSR), massa seca total (MST) e relação parte aérea/raiz. Posteriormente, 
foi estimado o número e o tamanho das sementes por planta. S. gallica mostrou 
maior acúmulo de MSPA quando comparado com a MSR, o que favorece sua 
competição pela ocupação do espaço, uma vez que as forrageiras demonstram 
estabelecimento inicial lento. Foi estimada uma produção média de 70.174 
sementes/planta. Comparativamente ao trevo-branco e ao cornichão, as sementes 
de S. gallica são menores, o que justi�ca sua classi�cação como semente nociva 
tolerada.  A investigação da biologia de S. gallica reforça a necessidade de de�nir 
estratégias de controle que previnam sua introdução na área e, deste modo, se 
evite a entrada de sementes no banco de sementes do solo, inviabilizando a área 
como campo de produção de forrageiras de clima temperado.
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