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Objetivou-se com este estudo avaliar o nível de infestação por plantas daninhas em uma

plantação consolidada de pinhão-manso, em função da espécie cultivada nas entrelinhas da

cultura. Tratamentos consistiram do cultivo solteiro (1), ou das seguintes espécies cultivadas

nas entrelinhas da cultura: (2)  Stylosanthes spp.; (3)  Brachiaria ruziziensis; (4)  Brachiaria

ruziziensis + Stylosanthes spp.; (5) Brachiaria humidicola; (6) Panicum maximum cv. massai;

(7)  Cajanus cajan cv.  anão;  (8)  Crotalaria  spectabilis;  (9)  sistema de rotação 1 – (milho

safrinha -  Crambe abyssinica - soja – amendoim; e (10) sistema de rotação 2 – (feijão-caupi

–  nabo-forrageiro  -  milho  –  feijão-caupi)  conduzidos  por  dois  anos.  A  caracterização

fitossociológica seguiu a perspectiva ecológica, sendo obtidos a abundância, a frequência, a

dominância e o índice de valor de importância. As áreas foram ainda intra-caracterizadas

pelos  coeficientes  de  diversidade  de  Simpson  e  de  Shannon-Weiner  modificado,  e

posteriormente inter-caracterizadas por análise de agrupamento. Áreas com cobertura do

solo  deficiente resultaram nos maiores índices  de infestação;  a rotação de culturas nas

entrelinhas  do  pinhão-manso  propiciou  as  maiores  reduções  na  infestação  por  plantas

daninhas, mas a menor infestação foi constatada quando gramíneas foram cultivadas nas

entrelinhas da cultura. Menores coeficientes de diversidade foram associados à ocorrência

das plantas daninhas de mais difícil  controle.  Nos primeiros anos do plantio  de pinhão-

manso,  espécies  de  Brachiaria ou  rotações  de  cultivos  envolvendo  espécies  com  alta

produção de biomassa com alta relação C:N devem ser estabelecidas nas entrelinhas para

evitar problemas com infestações por plantas daninhas.
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