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ABSTRACT

Weeds interfere in soybean production,
mainly by causing reduction in yields and
in grain quality.  Knowledge in the period of
weeds interference on the crop is an
important aid for planning of the control
measures to be executed. This work has
an objective to identify the period of
interference of the weeds on the soybean
crop for a cerrado soil and climatic
conditions of Mato Grosso do Sul State.
The research was carried out during 1997/
98 and 1998/99 years in Campo Grande
county, in a dystrophic dark red Latossolo
with a moderate A horizon. The
experimental trail was carried out in a
complete randomized blocks with 22
treatments and 04 replications in which
the control dates involved 02 soybeans
varieties: one of very short cycle and the
other from normal cycle. The treatments
with the MS/BR-19 (pequi ) and MS/BR-59
(mandi) varieties were: No control during
all the crop cycle (witness); control during
all the crop cycle; control during the first
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 days of
crop cycle. The weeds species  presented
in the experimental plot were: Ipomoea
grandifolia, Desmodium tortuosum and
Digitaria horizontalis. The main evaluated
parameters were: Soybean yield (kg/ha);
grain quality and harvest efficiency. The
Period of total prevention of the
interference (PTPI) equal to 35 days (days
after sowing). The soybean grain quality
and the harvest efficiency were damaged
by the presence of the weeds.
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RESUMO

As plantas daninhas interferem na
produção da soja, principalmente

causando reduções na produtividade e na
qualidade de grãos. O conhecimento do

período de interferência das plantas
daninhas sobre a cultura, é subsídio
importante para o planejamento das

medidas de controle das invasoras. O
objetivo deste trabalho foi identificar o

período de interferência das plantas
daninhas sobre a cultura da soja, nas

condições edafoclimáticas do cerrado, nos
anos de 1997/98 e 1998/99, em Campo

Grande-MS, num Latossolo vermelho-
escuro, distrófico A moderado, fase cerrado
e relevo suave ondulado. Os ensaios foram

delineados em blocos ao acaso com 22
tratamentos e 4 repetições. Os

tratamentos, utilizando-se  as cultivares de
soja, sendo uma de ciclo precoce e outra

de ciclo normal. Os tratamentos, utilizando-
se as cultivares MS/BR-19 (pequi – ciclo

precoce) e MS/BR-59 (mandi – ciclo
médio), foram: ausência de controle

durante todo o ciclo da cultura
(testemunhas); controle durante todo o

ciclo; controle durante os primeiros  10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 dias do ciclo da
cultura. As espécies  daninhas presentes

na área experimental eram: Ipomoea
grandifolia, Desmodium tortuosum e

Digitaria horizontalis. O período total de
prevenção da interferência (PTPI)

identificado na pesquisa foi de 35 dias
após a semeadura, para as duas cultivares

de soja avaliadas.  A qualidade de grãos
de soja e a eficiência de colheita foram

prejudicadas com a presença das plantas
daninhas.
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Cerrado,

competição,
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1 INTRODUÇÃO

Em Mato Grosso do Sul, a soja é a principal cultura em exploração
econômica, ocupando uma área de 1.060.000 ha, com uma produção anual de
2.650.000 toneladas de grãos (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA,1998). No cultivo da soja, fatores ambientais direta ou
indiretamente influenciam  o desenvolvimento vegetativo e o rendimento produtivo.
A presença  de plantas daninhas que  emergem  espontaneamente  nos
ecossistemas  agrícolas pode condicionar a uma série de fatores bióticos atuantes
sobre a planta cultivada, que irão interferir não só na produtividade biológica, mas
também na operacionalização do sistema de produção empregado.

De acordo com Pitelli (1985), os efeitos negativos observados no
crescimento, desenvolvimento e rendimento de uma cultura devido à presença
de plantas daninhas não devem ser atribuídos exclusivamente à competição
imposta, mas sim, à resultante de um total de pressões ambientais que podem
ser diretas (competição, alelopatia, perdas na colheita,etc.) e/ou indiretas
(hospedando pragas, doenças, nematóides, etc.). A ação resultante destes fatores
gera um efeito global denominado interferência.

Os fatores que determinam o grau de interferência entre as comunidades
infestantes e as plantas cultivadas, foram originalmente esquematizados por Bleasdale
(1960), sendo aprimorado por Blanco (1972). Segundo este esquema, o grau de
competição depende das manifestações de fatores ligados à comunidade infestante
(composição específica, densidade e distribuição), à própria cultura (espécie, cultivar,
espaçamento e densidade de plantio), à época e extensão do período de convivência,
das condições edáficas, climáticas e dos tratos culturais empregados.

De todos os fatores que alteram o grau de competição, o mais importante,
sob o ponto de vista prático, é o período em que as plantas daninhas e a cultura
estiverem disputando os recursos do meio. Assim, deve-se identificar, nos diferentes
ambientes, o período compreendido entre o plantio até quando a produção não
seja afetada quantitativa ou qualitativamente. Na prática, este deve ser o período
em que as medidas de controle ou a ação residual de um herbicida deve cobrir, ou,
indicar o intervalo adequado para o uso de herbicidas pós-emergentes.
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Pitelli e Durigan (1984), definiram o período compreendido entre a
semeadura e o “fechamento” da cultura como: período total de prevenção da
interferência (PTPI), após o qual a própria cultura através principalmente do
sombreamento, controla ou inibe o crescimento das plantas daninhas. Outro
período estudado pelos mesmos autores é o intervalo a partir da semeadura até
quando a cultura pode conviver com a comunidade infestante sem que ocorra a
interferência, sendo designado  como período de pré-interferência ou período
anterior à interferência (PAI). Finalmente o terceiro período estudado é o período
crítico de prevenção da interferência (PCPI), compreendido no intervalo entre o
término do PAI e o “fechamento” da cultura.

A determinação exata destes períodos varia de acordo com a realidade
ambiental de cada região e o seu conhecimento e aplicação constitui parâmetro
fundamental para o planejamento de medidas de controle das invasoras
possibilitando o uso eficiente e racional dos herbicidas.

O objetivo deste trabalho foi identificar o período  total de prevenção à
interferência exercida pelas plantas daninhas sobre a cultura da soja, para duas
cultivares de soja de ciclo precoce e médio, nas condições ambientais e de cultivo
num solo de cerrado de Mato Grosso do Sul.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Os ensaios foram conduzidos nos anos agrícolas 1997/98 e 1998/99, na
fazenda Tirol, localizada no município de Campo Grande-MS, sob as coordenadas:
latitude 20º e 27,5’ , longitude 54º e 37’ W e altitude de 530 m. O solo era do tipo
Latossolo vermelho-escuro, distrófico A moderado, fase cerrado e relevo suave
ondulado.

O delineamento estatístico empregado foi o de blocos ao acaso, fatorial 2 x
10, 22 tratamentos, com 4 repetições, ou seja: a) cultivares de soja: MS/BR-19
(pequi) de ciclo precoce e MS/BR-59 (mandi) de ciclo médio; b) períodos de ausência
de controle das plantas daninhas na cultura: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
dias e controle durante todo o ciclo. Os tratamentos estão apresentados no quadro
1. As parcelas mediam 2,5m x 7,0m, com área útil de 12,0 m2 (2,0m x 6,0m).
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 No ano 1997/98, o ensaio foi instalado no dia 15.12.1997 e em 1998/99,
no dia 19.12.1998. O espaçamento de plantio foi de 40cm entre linhas com 22
sementes por metro linear, proporcionado uma densidade média de 40 plantas/
m2. A área do ensaio foi adubado com 400kg/ha  da fórmula 00-20-15. Os tratos
culturais empregados foram de acordo com os recomendados para a região,
(EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1997).

 As plantas daninhas que infestavam a área experimental e respectivas
densidades eram: Ipomoea grandifolia (corda-de-viola) com 52 plantas/m2,
Desmodium tortuosum (desmódio) com 26 plantas plantas/m2   e  Digitaria
horizontalis (capim-colchão) com 108 plantas/m2. Conforme Pereira et al. (1999),
estas espécies estão entre as principais encontradas em Mato Grosso do Sul. A
limpeza das parcelas, conforme descrição dos tratamentos, era feita
manualmente, através de capinas.

Os parâmetros avaliados foram: I) Índice de eficiência de colheita mecânica,
conforme escala conceitual: 1= excelente, 2= bom, 3= regular, 4= difícil e 5=
impossível; II) Qualidade de grãos de soja, empregando-se uma escala conceitual
segundo a uniformidade, enrugamento e deformações, sendo: 1= muito bom, 2=
bom, 3= regular, 4= ruim e 5= péssimo; II) Produtividade de grãos de soja em kg/
ha e, IV) Identificação dos períodos de interferência, determinados através da
redução da produção  da planta cultivada, provocada pela interferência da
comunidade infestante, considerando-se como 100% a produção da cultura
mantida no limpo durante todo o ciclo.

Os resultados foram analisados estatisticamente através da análise de
variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade.
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QUADRO 1 - Discriminação dos tratamentos. UNIDERP – Fazenda Tirol. Campo Grande, MS.
1997/98

SOTNEMATART
ºN oãçanimircsiD

1 )ahnumetset(arutlucadolcicoodotetnarudelortnocedaicnêsuA
ecocerpolcicravitluc

2 )ahnumetset(arutlucadolcicoodotetnarudelortnocedaicnêsuA
oidémolcicravitluc

3 ecocerpolcicravitluc-olcicoodotetnarudelortnoC
4 oidémolcicravitluc-olcicoodotetnarudelortnoC
5 ecocerp.vc-olcicodsaidsoriemirp01soetnarudelortnocedaicnêsuA
6 oidém.vc-olcicodsaidsoriemirp01soetnarudelortnocedaicnêsuA
7 ecocerp.vc-olcicodsaidsoriemirp51soetnarudelortnocedaicnêsuA
8 oidém.vc-olcicodsaidsoriemirp51soetnarudelortnocedaicnêsuA
9 ecocerp.vc-olcicodsaidsoriemirp02soetnarudelortnocedaicnêsuA
01 oidém.vc-olcicodsaidsoriemirp02soetnarudelortnocedaicnêsuA
11 ecocerp.vc-olcicodsaidsoriemirp52soetnarudelortnocedaicnêsuA
21 oidém.vc-olcicodsaidsoriemirp52soetnarudelortnocedaicnêsuA
31 ecocerp.vc-olcicodsaidsoriemirp03soetnarudelortnocedaicnêsuA
41 oidém.vc-olcicodsaidsoriemirp03soetnarudelortnocedaicnêsuA
51 ecocerp.vc-olcicodsaidsoriemirp53soetnarudelortnocedaicnêsuA
61 oidém.vc-olcicodsaidsoriemirp53soetnarudelortnocedaicnêsuA
71 ecocerp.vc-olcicodsaidsoriemirp04soetnarudelortnocedaicnêsuA
81 oidém.vc-olcicodsaidsoriemirp04soetnarudelortnocedaicnêsuA
91 ecocerp.vc-olcicodsaidsoriemirp54soetnarudelortnocedaicnêsuA
02 oidém.vc-olcicodsaidsoriemirp54soetnarudelortnocedaicnêsuA
12 ecocerp.vc-olcicodsaidsoriemirp05soetnarudelortnocedaicnêsuA
22 oidém.vc-olcicodsaidsoriemirp05soetnarudelortnocedaicnêsuA

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de rendimento de grãos, apresentados nas tabelas 1, 2 e
3, retratam os efeitos da competição exercida pelas plantas daninhas, em que
os tratamentos com ausência total de controle ou aqueles  com ação tardia de
controle, manifestaram reduções significativas na produtividade. Verificou-se que
não houve diferenças significativas nos resultados influenciados pelos ciclos das
cultivares.
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No primeiro ano (Tabela 1), verificou-se que, para a cv. Pequi os tratamentos
capinados até o  35º dia do ciclo da cultura e para a cv. Mandi até o 30º dia, apresentaram
rendimentos de grãos estatisticamente iguais à testemunha capinada (parcelas limpas
durante todo o ciclo), iniciando após estes períodos a redução no rendimento.

No  segundo ano (Tabela 2), os rendimentos de grãos dos controle a até o
35º dia do ciclo foram  iguais à testemunha capinada durante todo o ciclo,
apresentando redução significativa destes em relação aos tratamentos que
tiveram capinas a partir do 35º dia do ciclo da soja.

Na análise conjunta dos resultados dos dois anos (Tabela 3), pode-se afirmar
que nos tratamentos com ausência de controle das plantas daninhas até o 20º dia do
ciclo da cultura, os rendimentos de grãos foram iguais aos tratamentos com capinas
durante todo o ciclo, constatando-se perdas significativas com os tratamentos cuja
ação de controle ocorreu a partir do 35º dia do ciclo da cultura (Tabela 4). Os resultados
encontram-se ilustrados na figura 1. Verificou-se que não houve diferenças
significativas nos resultados influenciados pelos ciclos das cultivares.

Em trabalho realizado no estado de São Paulo por Spadotto (1994), observou-
se que o período crítico de prevenção da interferência (PCPI) para soja, cultivar IAC-
8, foi do 21º ao 30º dia do ciclo da cultura; Garcia Gazziero e Torres (1981) no Paraná,
identificaram: PCPI = 20 a 30 dias após a semeadura (DAS), PAI = 20 DAS e PTPI =
30 DAS.  Um fator que também  pode alterar a determinação do período crítico, é a
densidade com que ocorre as plantas daninhas. Segundo Velini (1989), os efeitos da
cultura sobre o crescimento das plantas daninhas e os efeitos destas sobre a
produtividade da soja foram mais intensos quanto menor a distância entre elas.

As avaliações de eficiência de colheita a média dos resultados, tabelas 1
e 2, mostraram que a colheita mecânica seria impraticável nos tratamentos que
permaneceram sem controle das plantas daninhas durante todo o ciclo da cultura.
A condição de colheita nos casos de controle deficiente  foi agravada pelas
espécies de plantas daninhas presentes  na área experimental, destacando-se a
Ipomoea grandifolia (corda-de-viola) que dado ao seu hábito “trepadeira”, além
da competição que exerce pelos recursos do meio, enrola-se na planta cultivada
embuchando a máquina no momento da colheita.
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A qualidade de grãos de soja foi  influenciada pela alta  infestação das
invasoras, dentre outros fatores pode-se atribuir à redução do acúmulo de matéria
seca nos grãos e ao ataque mais intenso de insetos sugadores nas parcelas
com maior presença de plantas daninhas (Tabelas 1 e 2).

Os resultados geraram subsídios que contribuem para o planejamento,
eficiência e aplicação racional dos programas de controle de plantas daninhas
na cultura da soja.

TABELA 1 - Rendimento, qualidade de grãos e eficiência de colheita em diferentes
períodos  de controle de plantas daninhas, para as médias das cultivares  de
soja Pequi    (precoce) e Mandi (ciclo médio). UNIDERP – Fazenda Tirol. Campo
Grande,  MS. 1997/98

)ºN(sotnematarT soãrgedsotnemidneR
)ah/gk(

ededadilauQ
soãrg

edaicnêicifE
atiehloc

10 e529 4 5
20 e059 3 5
30 ba2672 2 1
40 ba7172 1 1
50 a2882 1 1
60 ba0762 2 2
70 cba7152 2 2
80 ba5662 2 3
90 ba2172 1 2
01 cba0062 2 3
11 cba0452 2 3
21 ba0362 1 2
31 ba2562 2 3
41 cba2922 2 2
51 dcba7302 2 2
61 edc0471 3 3
71 dcb0591 3 3
81 dcb7491 3 3
91 ed3421 4 3
02 e2301 4 2
12 ed7611 4 3
22 e799 4 3

)%(.V.C 90,61 - -
)%5(SMD 588 - -

Médias abrangidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
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TABELA 2 - Rendimento, qualidade de grãos e eficiência de colheita em diferentes
períodos  de controle de plantas daninhas, para as médias das cultivares de
soja Pequi (precoce) e Mandi (ciclo médio). UNIDERP – Fazenda Tirol. Campo
Grande,  MS. 1998/99

)ºN(sotnematarT soãrgedsotnemidneR
)ah/gk(

ededadilauQ
soãrg

edaicnêicifE
atiehloc

10 ed0511 3 5
20 ed5721 3 5
30 a7303 1 1
40 a0582 1 1
50 a2113 1 1
60 a7882 1 2
70 a0062 2 2
80 a5872 1 2
90 a5262 1 2
01 a2652 1 2
11 a7862 2 3
21 ba7842 1 2
31 a0062 1 2
41 cba2642 2 2
51 dcba0022 2 2
61 dcba0022 2 3
71 ed2121 3 3
81 edc0041 3 3
91 ed2631 3 3
02 edcb5241 3 2
12 e267 4 2
22 e0001 3 3

)%(.V.C 81,91 - -
)%5(SMD 0811 - -

Médias abrangidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
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TABELA 3 - Rendimento, qualidade de grãos e eficiência de colheita em diferentes períodos  de
controle de plantas daninhas, para as médias das cultivares de soja Pequi
(precoce) e Mandi (ciclo médio). UNIDERP – Fazenda Tirol. Campo Grande,  MS.
Análise conjunta: 1997/98 e 1998/99

)ºN(sotnematarT soãrgedsotnemidneR
)ah/gk(

ededadilauQ
soãrg

edaicnêicifE
atiehloc

10 gf7301 5.3 0.5
20 gf2111 0.3 0.5
30 a0092 5.1 0.1
40 ba3872 0.1 0.1
50 a7992 0.1 0.1
60 ba8772 5.1 0.2
70 cba8552 0.2 0.2
80 cba3652 5.1 5.2
90 ba8662 0.1 0.2
01 cba1852 5.1 5.2
11 cba3162 0.2 0.3
21 cba8552 0.1 0.2
31 cba6262 5.1 5.2
41 cba8352 0.2 0.2
51 dcb8112 0.2 0.2
61 edc0791 5.2 0.3
71 gfed1851 0.3 0.3
81 fed3661 0.3 0.3
91 gfe3031 5.3 0.3
02 gf8221 5.3 0.2
12 g569 0.4 5.2
22 g899 5.3 0.3

)%(.V.C 47,71 - -
)%5(SMD 0801 - -

Médias abrangidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey    a 5% de
probabilidade.
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Figura 1 - Produtividade de grãos de soja sob diferentes épocas de controle de plantas daninhas.
UNIDERP. Fazenda Tirol, Campo Grande, MS. 1997/98 e 1998/99

4 CONCLUSÕES

a) o período total de prevenção da interferência (PTPI) é de até 35 dias
após a semeadura, para ambas as cultivares de soja;

b) a presença de plantas daninhas na cultura da soja reduz a qualidade
de grãos e a eficiência de colheita.
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