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As palhadas na superfície do solo exercem um efeito mecânico no sentido de auxiliar no 

controle da infestação de plantas daninhas. Além disso, a decomposição destas palhadas 

torna disponível para o solo várias substâncias que podem exercer efeitos alelopáticos 

sobre a germinação e a emergência das sementes presentes neste solo. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o efeito das palhadas de crotalária (Crotalaria juncea L.), 

braquiária (Brachiaria decumbens Stapf.) dessecada com herbicida glifosato e braquiária 

sem herbicida na emergência de sementes de cinco espécies de plantas daninhas, assim 

como observar o efeito de diferentes períodos de decomposição destas palhadas na 

emergência das mesmas. As espécies de plantas daninhas utilizadas foram picão (Bidens 

pilosa L.), corda de viola (Ipomoea coccinea L.), pé de galinha (Eleusine indica L.), 

leiteiro (Euphorbia heterophylla L.) e timbete (Cenchrus echinatus L.), esperando-se a 

emergência de pelo menos vinte plântulas para cada espécie. As sementes das plantas 

daninhas foram semeadas em bandejas contendo areia e vermiculita na proporção de 2:1 

e em seguida cobertas com palhadas de crotalária, de braquiária e de braquiária 

dessecada com glifosato. A palhada foi misturada ao substrato antes da semeadura 

escalonada das sementes das plantas daninhas. A palhada de crotalária colocada na 

superfície do substrato reduziu a emergência de sementes de leiteiro, enquanto a palhada 

de braquiária suprimiu a emergência de sementes de corda de viola e de pé de galinha. 

Substâncias químicas originadas da decomposição da palhada da crotalária suprimiram a 

emergência de sementes de corda de viola e de timbete e a decomposição da palhada de 

braquiária restringiu a emergência de sementes de picão e de timbete. As palhadas de 

crotalária e braquiária bem como os seus produtos da decomposição, apresentam efeitos 



 
 

diferenciados na supressão da emergência das sementes de picão, corda de viola e 

timbete. 

Palavras-chave: alelopatia, germinação, decomposição de palhada 

Órgãos financiadores: Embrapa Arroz e Feijão e Convênio INCRA/FAPED. 
 
 


