
 

 

 

 
Resumo

Diferentes fatores ambientais podem afetar a seletividade de herbicidas às culturas. O objetivo deste experimento foi avaliar os

efeitos da época de semeadura e da redução artificial da luminosidade, em diferentes fases do desenvol- vimento das plantas,

sobre a seletividade de herbicidas e os componentes de produtividade do arroz irrigado. O experimento foi conduzido a campo, na

safra 2012/2013, com o cultivar IRGA 424. Os fatores estudados foram: época de semeadura (18/outubro e 09/novembro);

herbicidas (testemunha capinada, bispyribac-sodium e penoxsulam) e fases do desenvolvimento da cultura com luminosidade

reduzida de 70% [testemunha, plântula (S0-V4), períodos vegetativo, reprodutivo e todo o ciclo]. Foi utilizado o delineamento

inteiramente casualizado, em esquema fatorial, com quatro repetições, sendo que os fatores época de semeadura e redução de

luminosidade foram dispostos em faixas, visando a viabilizar o experimento. Avaliaram-se: fitotoxicidade visual, colmos e

panículas por área, espiguetas por panícula, esterilidade de espiguetas, peso de 1000 sementes e produtividade. Os dados foram

submetidos à análise de variância pelo teste F (p < 0,05) e teste de médias de DMS de Fischer (p < 0,05). A época de semeadura

influencia na seletividade de bispyribac-sodium, sendo que, quando realizada a semeadura perto do início do período

recomendado, em 18/ outubro, reduz-se a produtividade do cultivar estudado. A redução artificial de luz em diferentes fases do

desenvolvi- mento não afeta a seletividade dos herbicidas bispyribac-sodium e penoxsulam sobre o arroz irrigado. 
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