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       O cultivo de plantas de cobertura de solo antecipando a semeadura do arroz pode diminuir a 

necessidade do aporte externo de nitrogênio, bem como inibir o crescimento de plantas daninhas 

nesta cultura. Isto beneficia economicamente o produtor e minimiza o impacto ambiental da 

atividade agrícola. Embora bem consolidada no sistema plantio direto (SPD) no Sul do Brasil, o 

uso de culturas de cobertura ainda não está bem definido para as terras baixas. Com o objetivo de 

conhecer o desempenho do arroz irrigado por aspersão implantado em plantio direto sobre 

diferentes plantas de cobertura, será realizado um experimento na Estação Experimental Terras 

Baixas (ETB), em Capão do Leão, RS. As plantas de cobertura foram implantadas em parcelas de 

2,4m x 10m, com quatro repetições, no outono de 2012, constando de: 1) aveia preta + ervilhaca 

forrageira; 2) azevém + tremoço branco; 3) capim lanudo + trevo branco; 4) nabo forrageiro; 5) 

azevém + trevo branco; 6) aveia preta + cornichão corniculatus; 7) azevém + tremoço azul; 8) 

azevém + ervilhaca peluda; 9) azevém + cornichão pedunculatus + trevo branco e; 10) 

testemunha. As coberturas serão dessecadas 20 dias antes da semeadura do arroz em plantio 

direto de duas formas: metade da parcela com glifosato e a outra metade com glifosato + 2,4-D. A 

cultivar de arroz a ser semeada será a BRS Pampa, de ciclo precoce. As variáveis analisadas 

serão: massa seca das coberturas do solo; velocidade inicial de crescimento do arroz; 

desempenho da cultura do arroz através da altura das plantas e produção de grãos. Com os 

resultados dessa atividade de pesquisa, espera-se recomendar espécies de plantas com melhor 

aptidão para serem utilizadas como cobertura do solo antecedendo a cultura do arroz, quando 

irrigado por aspersão.   

 


