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RESUMO
KARPINSKI, Ricardo André Kloster. Seletividade e eficiência da associação dos
herbicidas iodosulfuron-methyl e fenoxaprop-p-ethyl em cereais de inverno. Guarapuava:
UNICENTRO, 2015. 52f. (Dissertação - Mestrado em Produção Vegetal).
A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a seletividade e eficiência da mistura
em tanque de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl aplicadas em pós-emergência isolada
ou associadas a outros herbicidas na cultura do trigo (Triticum aestivum) e cevada (Hordeum
vulgare). Quatro experimentos foram conduzidos a campo no município de Guarapuava/PR e
Palmeirinha/PR, durante as safras de 2014 e 2015. O primeiro experimento foi conduzido em
delineamento experimental de blocos casualisados, em esquema fatorial (13 x 2) + 2, com
quatro repetições, sendo o primeiro fator 13 cultivares de cereais de inverno e o segundo a
associação de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl, nas doses de 6,5 + 82,5 e 7,5 + 110
g ha-1, respectivamente, nos estádios de 2 a 3 e 5 a 6 folhas, e mais duas testemunhas, uma
capinada e outra sem capina. Outros três experimentos foram conduzidos em delineamento
experimental de blocos casualisados, com onze tratamentos e cinco repetições, constituídos
por (g ha-1): 1) iodosulfuron-methyl (6,5), 2) fenoxaprop-p-ethyl (82,5), 3) fenoxaprop-p-ethyl
+ clethodim (55 + 54); 4) 2,4-D (335), 5, 6 e 7) iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl
(6,5 + 82,5; 6,5 + 110 e 6,5 + 165), 8) iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + clethodim
(6,5 + 55 + 54), 9) iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + 2,4-D (6,5 + 110 + 335), 10)
iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + clethodim + 2,4-D (6,5 + 82,5 + 72 + 335) e 11)
testemunha capinada. Os resultados indicaram que as associações de iodosulfuron-methyl +
fenoxaprop-p-ethyl apresentaram potencial seletivo para as culturas do trigo, triticale e
centeio, assim como alta eficiência no controle de azevém, nabo forrageiro, aveia-preta e
aveia-branca. As associações de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl e iodosulfuronmethyl + fenoxaprop-p-ethyl + 2,4-D confirmaram seletividade para a cultura do trigo, sem
causar fitointoxicação, perdas de produtividade e no peso hectolitro dos grãos. Para a cevada,
apenas iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl, nas doses de 6,5 + 82,5 e 6,5 + 110 g ha-1,
foi seletivo. A adição de clethodim com iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl não foi
seletivo para o trigo e cevada. A formulação comercial de iodosulfuron-methyl (Hussar®)
proporcionou proteção aos efeitos deletérios do fenoxaprop (Podium EW®) para as culturas.
Palavras-Chave: Triticum aestivum, Hordeum vulgare, fitointoxicação, mistura em tanque.
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ABSTRACT
KARPINSKI, Ricardo André Kloster. Selectivity and efficiency of iodosulfuron-methyl
and fenoxaprop-p-ethyl herbicides association in winter cereals crops. Guarapuava:
UNICENTRO, 2015. 52f. (Dissertation – Master in Plant Production).

The research aimed to evaluate selectivity and efficiency of iodosulfuron-methyl +
fenoxaprop-p-ethyl tank mixture applied isolated in post-emergence condition or in
association with other herbicides in the wheat (Triticum aestivum) and barley (Hordeum
vulgare) crops. Four experiments were conducted in field conditions at Guarapuava and
Palmeirinha Counties, Parana State, during 2014 agricultural season. The first experiment was
conducted in randomized complete blocks, in factorial scheme 13x2+2, with four replications,
with the first factor constituted by 13 winter cereals cultivars and the second one, the
association of iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl, in doses of 6.5 + 82.5 and 7.5 + 110
g ha-1, respectively, at 2 to 3 and 5 to 6 leaves stages, besides two checks with and without
weeds. Results indicated that iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl associations showed
selective potential for wheat, triticale and rye crops, as well as high efficiency in controlling
ryegrass, radish, black oat and white oat. Other three experiments were conducted also in
randomized complete blocks, with 11 treatments and five repetitions, constituted by (g ha-1):
1) iodosulfuron-methyl (6.5) fenoxaprop-p-ethyl (82.5), 3) fenoxaprop-p-ethyl + clethodim
(55 + 54); 4) 2.4-D (335), 5, 6 e 7) iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl (6.5 + 82.5; 6.5
+ 110 and 6.5 + 165), 8) iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + clethodim (6.5 + 55 +
54), 9) iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + 2.4-D (6.5 + 110 + 335), 10)
iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + clethodim + 2.4-D (6.5 + 82.5 + 72 + 335) and
11) check without weeds. Iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl and iodosulfuron-methyl
+ fenoxaprop-p-ethyl + 2.4-D associations confirmed selectivity for wheat crop, without
causing phytotoxicity and losses in grain yield and hectoliter weight. For barley crop, only
iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl, at doses of 6.5 + 82.5 and 6.5 + 110 g ha-1, was
selectivity. Clethodim addition with iodosulfuron-methyl+fenoxaprop-p-ethyl was not
selective for wheat and barley plants. Commercial formulation of iodosulfuron-methyl
(Hussar®), resulted in protection for fenoxaprop-p-ethyl (Podium EW®) damage effects for
the crops.
Keywords: Triticum aestivum, Hordeum vulgare, phytotoxicity, tank mixture.
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1. INTRODUÇÃO GERAL

O trigo e a cevada são cereais de inverno que possuem propósitos distintos, mas de
grande importância econômica em termos nacionais e mundiais, por constituírem parte da
alimentação humana. Enquanto o trigo abastece as indústrias moageiras e o mercado
consumidor de farinha para produção de pães, massas, bolos e biscoitos; a cevada destina-se
principalmente a indústria cervejeira, mas também é empregada na composição de farinhas ou
flocos para panificação, na produção de medicamentos, assim como forragem e na fabricação
de rações para animais (DE MORI; MINELLA, 2012; DE MORI et al., 2014).
Atualmente, a produção de trigo e cevada concentra-se na região Sul no Brasil, sendo os
estados do Paraná e Rio Grande do Sul, responsáveis pelas maiores áreas plantada e produção
nacional. Ainda assim, área nacional de trigo e cevada na safra 2015/16 tiveram decréscimos
de 11,2% e 12,9%, respectivamente, em relação à safra anterior, sendo essa redução
relacionada com o aumento nos custos de produção (CONAB, 2016).
Os cereais de inverno possuem elevada importância na rotação de culturas com as
espécies de verão (SANTOS et al., 2010), em razão da ampla diversidade em que o trigo e
cevada são cultivadas, fatores edafoclimáticos podem influenciar na ocorrência e distribuição
das espécies de plantas daninhas, causando perda de produtividade dessas culturas (VARGAS
et al., 2008). Entre as espécies de plantas daninhas de importância nas culturas do trigo e
cevada destacam-se as gramíneas Lolium multiflorum Lam. (azevém) e Avena strigosa (aveiapreta) por causarem os maiores prejuízos em termos de competição. Essas espécies, com
destaque para o azevém, tiveram suas ocorrências e densidades aumentadas nos últimos anos,
em virtude do seu uso como cobertura do solo, na rotação de culturas, em sistemas de
Integração Lavoura-Pecuária, assim como da consequente ressemeadura natural (VARGAS;
ROMAN, 2005; TREZZI et al., 2007; VARGAS et al., 2008; DE MORI et al., 2014).
Como o controle químico é o método mais adotado pelos agricultores para o controle
das invasoras em cereais de inverno, existe a possibilidade de quando empregado
continuamente possibilite o aparecimento de plantas daninhas resistentes ou tolerantes.
Segundo VARGAS et al. (2008), nessa situação, o fenômeno mais comum é a substituição
das espécies mais sensíveis pelas mais tolerantes ao herbicida que tem sido usado com maior
frequência. Assim, o uso continuado de herbicidas para o controle de eudicotiledôneas pode
aumentar as espécies monocotiledôneas, como azevém e aveia-preta.
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No Brasil, nas culturas do trigo e cevada normalmente as aplicações em pós-emergência
são realizadas com herbicidas inibidores da enzima aceto lactato sintase (ALS) ou auxinas
sintéticas (2,4-D) para o controle de espécies eudicotiledôneas, e iodosulfuron-methyl
(inibidor de ALS) e clodinafop-propargil (inibidor da enzima acetil coenzima A carboxilase ACCase) para o controle de monocotiledôneas e algumas eudicotiledôneas (RODRIGUES;
ALMEIDA, 2011; LORENZI, 2014). Entretanto, o uso intensivo de herbicidas de mesmo
mecanismo de ação na mesma área de cereais de inverno tem levado a seleção de plantas
daninhas resistentes a alguns grupos químicos de herbicidas, como em alguns casos
registrados para os inibidores de ALS, com consequente falha de controle desses biótipos
(VARGAS et al., 2006; CHRISTOFFOLETI et al., 2008; CECHIN et al., 2016).
Uma opção de manejo para espécies de plantas daninhas eudicotiledôneas e
monocotiledôneas de difícil controle com uma única aplicação seria a associação em mistura
em tanque de herbicidas de diferentes mecanismos de ação. Essa prática de associações de
herbicidas além de ampliar o espectro de ação em relação ao controle das plantas daninhas
também contribui para garantir o sucesso do manejo de resistência, uma vez que minimiza a
propagação de espécies já selecionadas por um determinado mecanismo de ação. No entanto,
esse procedimento em alguns casos somente é viável devido a utilização de substâncias
conhecidas como safener (protetor químico) que podem ser utilizadas no tratamento de
sementes das culturas em questão, ou mesmo ser um dos componentes da própria formulação
dos herbicidas (ABU-QARE; DUNCAN, 2002; GALON et al., 2011). Essa tecnologia de
protetor químico pode conferir seletividade às culturas com características fenotípicas
semelhantes às plantas daninhas, como é o caso do azevém e aveia-preta nas culturas do trigo
e cevada, favorecendo o uso de herbicidas com mecanismos de ação alternativos e de menor
custo ao agricultor.
Em virtude desses relatos, este trabalho foi desenvolvido partindo-se da hipótese que
existe viabilidade técnica em se utilizar a associação das formulações comerciais de
iodosulfuron-methyl e fenoxaprop-p-ethyl, visando seletividade às cultura do trigo e cevada
contra os efeitos deletérios e fitotóxicos do herbicida fenoxaprop-p-ethyl, sem interferir no
controle do azevém e aveia-preta. Essa hipótese fundamenta-se por existir na formulação
comercial do iodosulfuron-methyl o safaner mefenpyr-diethyl, o qual também apresentaria
proteção as culturas do trigo e cevada ao fenoxaprop-p-ethyl, quando utilizado ambos
herbicidas em mistura em tanque.
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2. OBJETIVOS

2.1 Geral

Avaliar a seletividade e eficiência da associação dos herbicidas iodosulfuron-methyl e
fenoxaprop-p-ethyl no controle de azevém e aveia-preta quando aplicados em pós-emergência
nas culturas do trigo e cevada.

2.2 Específicos

Verificar o efeito de proteção do safaner mefenpyr-diethyl, presente na formulação do
herbicida iodosulfuron-methyl, sobre os efeito deletérios do herbicida fenoxaprop-p-ethyl nas
culturas do trigo e cevada.
Confirmar se existe segurança na aplicação em pós-emergência da associação dos
herbicidas iodosulfuron-methyl e fenoxaprop-p-ethyl nas culturas do trigo e cevada, quando
utilizado em diferentes cultivares.
Verificar se a associação de iodosulfuron-methyl e fenoxaprop-p-ethyl é eficiente no
controle de azevém e aveia-preta, como plantas daninhas, nas culturas do trigo e cevada.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. Importância econômica mundial e nacional das culturas do trigo e da cevada
A área cultivada com cereais de inverno no Brasil é de aproximadamente 2,3 milhões de
hectares, das quais 96% estão na região Sul (IBGE, 2013). Os estados do Paraná e Rio Grande
do Sul são responsáveis por, respectivamente, 90,4% e 97,2% da área plantada e 87,1% e
98,5% da produção nacional. A área nacional de trigo e cevada na safra 2015/2016
apresentaram decréscimo na ordem de 11,2% e 12,9%, respectivamente, em relação à safra
anterior, essa redução tem relação com a elevação nos custos de produção (CONAB, 2016).
O trigo é o segundo cereal mais produzido no mundo, sendo superado apenas pelo
milho, e tem significativo peso na economia agrícola global. Na safra de 2012/2013, a
produção mundial de trigo foi de 655,110 milhões de toneladas, tendo a China (17,77%), a
Índia (12,46%) e os Estados Unidos (9,27%) os maiores países produtores. A produção do
Brasil foi de 4,8 milhões de toneladas (0,73% da produção mundial) (USDA, 2013), sendo
que os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina responderam por 90% da
produção total (CONAB, 2013; EMBRAPA, 2013b). Na América do Sul a Argentina é o
maior produtor de trigo e está em 5º lugar na lista dos maiores exportadores mundiais, produz
em média 12 milhões de toneladas anuais (COMISSÃO..., 2011).
Para a cevada, estima-se que 65,8% da produção mundial se destinam à alimentação
animal, 18,9% ao processamento industrial, 6,9% à reserva de semente, 4,7%, à alimentação
humana direta e 0,4% a outros usos (DE MORI; MINELLA, 2012). Em 2010, a produção
mundial de cerveja, principal produto processado da cevada, foi estimada em 168,8 bilhões de
litros, segundo dados da FAO (2012). No período de 2008-2010, as Américas foram
responsáveis por 31,9% da produção da bebida, seguida pela Europa (31,6%) e Ásia (29,5%),
sendo a China (22,1%), os Estados Unidos (13,4%), o Brasil (6,4%), a Rússia (6,3%) e a
Alemanha (5,3%) os países com maior produção mundial.
A cevada no Brasil é cultivada em escala comercial exclusivamente para fabricação de
malte para indústria cervejeira, sendo o que entre 2007-2011, 55,0% da área de cultivo
concentrou-se no Paraná (62,6% da produção), 42,4% no Rio Grande do Sul (34,9% da
produção) e 2,6% em Santa Catarina (2,5% da produção). No Paraná, a produção se concentra
na região centro-sul do estado, nas microrregiões de Guarapuava (67,5%) e de Ponta Grossa
(12,3%) (CONAB, 2012; IBGE, 2012). A expansão da cultura deve-se as iniciativas da
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indústria cervejeira que fomentou a produção nacional para garantir oferta, assim como o
crescente aumento do rendimento devido ao incentivo oficial a construção de maltarias,
financiamento, garantia de preços da produção e pesquisas (DE MORI; MINELLA, 2012).
Em relação a ordem de importância mundial, a cevada é o quinto grão e considerado
após as culturas do arroz, milho, trigo e soja, constituindo quantidade anual média de
aproximadamente 140 milhões de toneladas, com produção concentrada nas regiões
temperadas da Europa, Ásia e América do Norte. No Brasil, diferentemente de outros países,
devido às mais vantajosas alternativas de alimentação animal, a malteação tem sido a
principal aplicação econômica da cevada. Em média, 75% do volume da cevada produzida
anualmente é aproveitado na fabricação de malte e 95% deste é destinado para fins
cervejeiros. Existem no país três maltarias com capacidade de produção média anual de 425
mil toneladas de malte, o que corresponde a, aproximadamente, 38,20% da demanda nacional.
As maltarias são: Agromalte - Agrária (Guarapuava, PR), ImBev – Maltaria Navegantes
(Porto Alegre, RS) e Maltaria do Vale (Taubaté, SP) (DE MORI; MINELLA, 2012).
Os estados do Paraná e Rio Grande do Sul s, responsáveis por, respectivamente, 90,4%
e 97,2% da área plantada e 87,1% e 98,5% da produção nacional. A área nacional de trigo e
cevada na safra 2015/2016 apresentaram decréscimos na ordem de 11,2% e 12,9%,
respectivamente, em relação à safra anterior, sendo que essa redução tem relação com a
elevação nos custos de produção (CONAB, 2016).
Stoetzer (2013) mencionam que as culturas do trigo e cevada são as principais espécies
de cereais cultivados no inverno na região de Guarapuava-PR. Além de fazerem parte da
sucessão de culturas, essas culturas proporcionam um rendimento extra ao produtor na safra
de inverno, uma vez que na produção de grãos, geralmente, a aveia-preta ou a aveia-branca
são semeadas antecipadamente para cobertura do solo na posterior semeadura do milho,
enquanto a soja é semeada após a colheita da cultura da cevada e do trigo.

3.2. Interferência de plantas daninhas nas culturas do trigo e da cevada
A infestação das plantas daninhas é um dos fatores mais limitantes à produtividade das
culturas do trigo e cevada. A avaliação da intensidade de competição é observada pelo
decréscimo da produção ou redução no crescimento da planta. Entretanto, essas relações de
competição entre a cultura do trigo, ou mesmo cevada, e as plantas daninhas dependem
também de fatores como as variações meteorológicas, populações das espécies presentes na
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área e as práticas de manejo (AGOSTINETO et al., 2008). Sendo que quanto maior pressão
de espécies não desejáveis, maior será a competição pelos recursos do meio e maior a
interferência com o trigo. A competição pode ser ainda maior se as espécies de plantas
daninhas forem semelhantes morfológica e fisiologicamente, pois podem apresentar
exigências semelhantes (SILVA; DURIGAN, 2006).
A competição imposta pelas plantas daninhas afeta a produtividade das culturas,
gerando aumento nos custos de produção devido a adoção das medidas de controle. Diversas
espécies daninhas ocasionam perdas econômicas para o trigo e cevada. Na região Sul, as
espécies das classes Liliopsida - azevém (Lolium multiflorum Lam.) e Magnoliopsida - nabiça
(Raphanus raphanistrum) se destacam como as principais plantas daninhas infestantes dos
cereais de inverno (LAMEGO et al., 2013). De Mori et al. (2014) mencionam que as
principais plantas daninhas que representaram problemas para a triticultura do estado do
Paraná são a nabiça ou nabo (Raphanus spp.), o azevém (L. multiflorum Lam.) e a aveia
voluntária (Avena spp.).
As plantas daninhas frequentemente levam vantagem competitiva sobre as cultivadas
em condições semelhantes (GALON; AGOSTINETTO, 2009). Para Adegas et al. (2010) o
conhecimento da flora daninha que ocorre nas áreas de cultivo é a base para uma proposta de
controle eficiente. Desta forma, entre as características morfológicas desejáveis para uma
cultivar, visando a superioridade da cultura na matocompetição, encontram-se a altura
elevada, o alto índice de área foliar, a elevada interceptação da radiação fotossinteticamente
ativa e produção de matéria seca (FLECK et al., 2006; RIGOLI et al., 2008; 2009).
A cultura pode sofrer diferentes graus de competição em função do momento em que
está disputando os recursos do meio. No início do ciclo a cultura e as plantas daninhas podem
conviver por determinado período sem que ocorram danos à produtividade da cultura
(BRIGHENTI et al., 2004). Nessa fase, denominada período anterior à interferência (PAI), o
meio é capaz de fornecer os recursos de crescimento necessários para a cultura e para as
plantas daninhas (VELINI, 1992). Brighenti et al. (2004), também mencionaram que existe
um segundo período a partir da emergência, sendo o tempo em que a cultura deve crescer
livre da presença de plantas daninhas para que sua produtividade não seja alterada,
denominado de período total de prevenção da interferência (PTPI). Após esse momento, as
plantas daninhas presentes não irão competir de maneira a diminuir a produtividade das
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culturas, pois esta já apresenta capacidade de suprimir as plantas concorrentes
(AGOSTINETTO et al., 2008).
O período crítico de prevenção da interferência (PCPI) é a fase em que as práticas de
controle devem ser efetivamente adotadas para prevenir perdas na produtividade, sendo a
diferença entre o PAI e o PTPI (EVANS et al., 2003). Portanto, para o manejo correto das
plantas daninhas é fundamental a determinação do PCPI, a fim de se evitar perdas e/ou o uso
desnecessário de herbicidas. Contudo, o clima, a cultura, as espécies daninhas e o manejo
podem influenciar nos resultados, ocasionando diferenças em locais e anos distintos.
Cenci et al. (2013) constataram, em trabalho à campo, que para a cultivar de trigo
Quartzo a competição foi mais acentuada a partir de 25 dias após a emergência (DAE) da
cultura, independentemente da aplicação ou não do regulador de crescimento trinexapacethyl. Zagonel e Fernandes (2010) também mencionam que para não haver redução da
produtividade da cultura do trigo, o controle das plantas daninhas deve ser realizado até 32
DAE. Estes resultados corroboram com os descritos por Zagonel (2005), o qual relatou que o
controle deve ser realizado até o final do perfilhamento, já que a redução mais elevada na
produtividade pela competição se dá na fase inicial da cultura. Já Agostinetto et al. (2008)
mencionaram que medidas de controle de plantas daninhas na cultura do trigo devem ser
adotadas no período entre 12 e 24 DAE, em trabalho desenvolvido no Rio Grande do Sul,
utilizando a cultivar de trigo FUNDACEP 52. Estes resultados também corroboraram com os
encontrados por Silva et al. (2014), os quais em condição de infestação prevalecente de
Raphanus raphanistrum caracterizaram o estabelecimento do período crítico de prevenção da
interferência (PCPI) como sendo de 16 aos 24 DAE, para a cultivar cultivar BRS Pardela, na
região de Campo Mourão/PR.
Diferentemente do trigo, para cevada não foram encontrados na literatura nacional e
internacional trabalhos sobre o período crítico de prevenção da interferência (PCPI). Segundo
Galon et al. (2011), poucos são os estudos sobre a competição de plantas daninhas com
cultivares de cevada, sendo que a maioria dos artigos está relacionada com a interferência do
azevém e nabo na cultura do trigo, onde registros sobre a competição durante todo o ciclo,
evidenciam redução da produtividade média de grãos em torno de 83% (HOLMAN et al.,
2004) ou de 40% e 60% (AGOSTINETTO et al., 2008; LAMEGO et al., 2013). Para a
cevada, resultados de pesquisa demonstraram que em convivência com a comunidade de
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plantas daninhas durante todo o ciclo, a produtividade de grãos foi reduzida em 25%
(RICHARDSON, 1980) e 71% (SCURSONI; SATORRE, 2005).
Velloso e Dal’ Piaz (1982), estudando as culturas do trigo, cevada e centeio também
constataram redução de produtividade pela convivência mantida durante todo o ciclo das
populações infestantes constituídas por azevém (Lolium multiflorum) e gorga (Spergula
arvensis) da ordem de 12,45 %; 32,64 % e 18,55 %, respectivamente. Apesar dessas
informações relatarem redução devido a matointerferência, Rigoli et al. (2008) demonstraram
que as relações competitivas entre plantas de trigo e de azevém ou entre trigo e nabo alteramse em função das proporções de plantas que compõem a associação. Além disso, os autores
concluirão que a cultura do trigo apresenta habilidade competitiva superior à do azevém, mas
inferior à do nabo, quando as espécies ocorrem em proporções iguais de plantas nas
associações, e essas espécies ocupam o mesmo nicho ecológico.
Tironi et al. (2014) constatam em ambiente protegido que quanto mais tarde ocorrer a
emergência do azevém e nabo com relação à cultura da cevada, menor é a interferência e,
desse modo, maior é a habilidade da cevada em competir pelos recursos disponíveis no meio.
Nesse trabalho, a cevada apresentou maior habilidade competitiva que o azevém e o nabo
quando esta emergiu 08 dias antes que as planta daninhas. Resultado semelhante foi
observado por AGOSTINETTO et al. (2008) ao avaliarem o efeito da interferência da
comunidade infestante sobre a cultura do trigo, onde a convivência com a comunidade
infestante de 0 a 42 dias após a emergência, as plantas de trigo apresentavam maior estatura e
menor número de perfilhos que aquelas que cresceram livre da interferência de plantas
daninhas durante todo o ciclo. Dessa forma, segundo Souza e Velini (1997), para utilizar o
espaço e dominar o ambiente, o nabo tem a capacidade de emitir ramificações laterais,
formando plantas grandes, com maior área foliar, maior dossel, acúmulo de massa e
capacidade de produção de sementes, mesmo quando em competição com a cevada. Os
mesmos autores ressaltaram ainda que o nabo, em curto espaço de tempo, quando não
controlado, afeta significativamente o crescimento e o desenvolvimento da cevada. Para
Rajcan e Swanton (2001), o maior investimento de fotoassimilados no desenvolvimento
vertical é uma estratégia adotada por algumas plantas que competem por luz para obter
vantagem na captação desse recurso do ambiente.
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3.3. Manejo de plantas daninhas nas culturas do trigo e da cevada
O controle químico por meio de herbicidas é o método mais utilizado para manejo das
plantas daninhas em cereais de inverno. Entretanto, segundo Bianchi et al. (2014) sua
utilização deve ser baseada em critérios rígidos, considerando seus custos, eficiência e
segurança ao meio ambiente e ao homem, devendo ser parte de um programa integrado de
controle de plantas daninhas.
A seletividade dos herbicidas é a chave para o controle químico, permitindo o controle
de diversas espécies invasoras em uma cultura, sem que a mesma sofra com seus efeitos
nocivos, quanto maior a tolerância das plantas cultivadas em relação as plantas invasoras,
maior é a segurança na aplicação deste produto. A seletividade pode ser conferida por fatores
inerentes as características dos herbicidas bem como as características morfológicas e
fisiológicas das plantas (OLIVEIRA JR.; INOUE, 2011)
De forma geral, o controle químico das plantas daninhas nas culturas do trigo e cevada
normalmente é dividido em duas etapas, sendo a primeira constituída pela dessecação da
vegetação com herbicidas de ação total (glyphosate, amônio-glufosinato, paraquat e
paraquat+diuron) antes da semeadura de forma direta e/ou convencional, e a segunda pela
aplicação após a semeadura de herbicidas seletivos em pré ou pós-emergência da cultura e
plantas daninhas. Entretanto, o uso contínuo de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação
possibilita o aparecimento de plantas daninhas resistentes ou tolerantes aos referidos produtos.
Vargas et al. (2008) mencionaram que é comum a substituição das espécies mais
sensíveis pelas mais tolerantes aos herbicidas que tem sido utilizado com maior frequência.
Assim, o uso continuado de herbicidas do mesmo mecanismo de ação para o controle de
eudicotiledôneas pode aumentar as espécies monocotiledôneas problemas, como azevém e
aveia-preta. Entre as espécies invasoras com relevância para as culturas do trigo e cevada
destacam-se os casos de resistência à herbicidas do nabo (Raphanus sativus) e azevém aos
inibidores da enzima aceto lactato sintase (ALS), a buva (Conyza bonariensis, C. canadensis
e C. sumatrensis) ao herbicida glyphosate, que são inibidores da enzima enolpiruvilshikimato-fosfato sintetase (EPSPs) e a aveia-brava (Avena fatua) aos inibidores da enzima
acetil Coenzima A carboxilase (ACCase) (VARGAS et al., 2012; HEAP, 2013).
Nas culturas do trigo e cevada do Brasil, normalmente as aplicações de pós-emergência
são realizadas precocemente com o herbicida 2,4-D (mimetizador de auxinas) e com maior
frequência os inibidores da enzima ALS, sendo o metsulfuron-methyl (Ally®) indicado para
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infestações compostas principalmente por espécies eudicotiledôneas, e o iodosulfuron-methyl
(Hussar®) para o controle de monocotiledôneas, tais como aveia-preta e azevém, e ainda para
algumas eudicotiledôneas. Outra opção para o controle específico de aveia-preta, aveia-branca
e azevém é o herbicida clodinafop-propargil (Topik 240 EC®), que por pertencer ao grupo dos
inibidores da enzima acetil coenzima A carboxilase (ACCase) não apresenta ação sobre
eudicotiledôneas (RODRIGUES; ALMEIDA, 2011; AGROFIT, 2014). De Mori et al. (2014),
em trabalho de levantamento de informações em três macrorregiões tritícolas do estado do
Paraná, observaram que para o controle de plantas daninhas em pós-emergência no trigo
foram citados nove ingredientes ativos, sendo os quatro mais empregados são metsulfuronmethyl (1º); iodosulfuron-methyl (2º); 2,4-D (3º) e clodinafuron-propargil (4º).
Recentemente, o herbicida também inibidor da ALS pyroxsulam (Tricea®), pertencente
ao grupo químico das triazolopirimidinas sulfonanilidas, foi lançado no Brasil para o controle
de espécies eudicotiledôneas e monocotiledôneas (SEAB, 2014). Entretanto, é importante
ressaltar que relatos da ocorrência no estado do Rio Grande do Sul de biótipos de azevém com
resistência múltipla para os mecanismos de ação EPSPs e ALS e de EPSPs e ACCase já
foram reportados por pesquisadores, o que pode agravar ainda mais o manejo da resistência a
herbicidas para os cereais de inverno (VARGAS; ROMAN, 2006; CHRISTOFFOLETI et al.,
2008). Além do pyroxsulam, ainda se encontra em fase de registro no Brasil para a cultura do
trigo os herbicidas flucarbazone (inibidores da ALS) e pinoxadem (inibidores da ACCase)
(BIANCHI et al., 2014).
Nesse sentido, uma outra opção de manejo com uma única aplicação para espécies
eudicotiledôneas e monocotiledôneas de difícil controle e, mesmo com problemas de
resistência aos inibidores da ALS, seria a associação em mistura em tanque dos herbicidas
iodosulfuron-methyl (inibidor de ALS) + fenoxaprop-p-ethyl (inibidor de ACCase). Essa
prática já vem sendo adotada empiricamente por alguns agricultores do Rio Grande do Sul
para o controle de azevém, os quais perceberam em seus testes que a mistura em tanque de
iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl permite seletividade à cultura do trigo contra os
efeitos deletérios e fitotóxicos do herbicida fenoxaprop-p-ethyl, sem interferir no controle do
azevém. No entanto, esse procedimento somente é viável devido ao safener (protetor
químico) presente na formulação do iodosulfuron-methyl, que é capaz de proteger a cultura
do trigo dos efeitos deletérios e fitotóxicos do herbicida fenoxaprop-p-ethyl. É importante
ressaltar que estudos sobre o comportamento de seletividade de cultivares de trigo e cevada
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para a mistura em tanque de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl ainda são inexistentes
na literatura nacional e internacional, principalmente sobre a viabilidade dessa prática em
relação à influência na produção de grãos e, principalmente, na qualidade da farinha e malte.
O mefenpyr-diethyl é uma molécula que foi recentemente substituída pelo
fenchlorazole-ethyl como o safener do fenoxaprop-p-ethyl para ser utilizado na cultura do
trigo. Yaacoby et al. (1991), utilizando a formulação comercial de fenoxaprop-p-ethyl com o
fenchlorazole, constataram efeito protetor sobre a ação fitotóxica do fenoxaprop-p-ethyl em
plantas de trigo devido o deesterificação de fenoxaprop-p-ethyl para fenoxaprop, assim como
do metabolismo de fenoxaprop para outros metabolitos. Caetano et al. (2013) verificaram que
os níveis de lipídios aumentou em plantas de trigo submetidas a aplicação de mefenpyrdiethyl e fenoxaprop-p-ethyl mais mefenpyr-diethyl, sugerindo que esse safener protege as
plantas aumentando pela biossíntese de lipídios, assim como provavelmente desempenha um
papel protetor, alterando a composição de cutícula e membrana plasmática. Hess & Weller
(2000) relataram que apenas 1% a 6% de fenoxaprop-p-ethyl pode translocar no sistema
vascular da planta, sendo que qualquer diminuição desta taxa de translocação pode levar a
maior tolerância ao herbicida em trigo
Portanto, o fato da tecnologia de protetor químico conferir seletividade às culturas com
características fenotípicas semelhantes às plantas daninhas, além de permitir seletividade
parcial e/ou total a herbicidas não seletivos, favorece o uso de herbicidas com mecanismos de
ação alternativos e/ou mais antigos, e de menor custo ao agricultor. Conhecido também como
protetores de plantas, ou safeners, são produtos químicos usados a fim de promover a
seletividade de herbicidas, protegendo a mesma da fitotoxicidade causada pelos herbicidas
por mecanismos fisiológicos ou moleculares, sem comprometer o controle das plantas
daninhas (HOFFMANN, 1962; HATZIOS; BURGOS, 2004). Essas substâncias podem ser
aplicadas separadamente, como por exemplo, no tratamento de sementes das culturas em
questão, ou mesmo serem utilizadas diretamente na própria formulação de alguns herbicidas
(ABU-QARE; DUNCAN, 2002; GALON et al., 2011).
Apesar da viabilidade técnica, os mecanismos fisiológicos e bioquímicos exatos
envolvidos na seletividade promovida pelos safeners ainda não estão totalmente esclarecidos
(EZRA et al., 1983). Em espécies cereais e plantas daninhas, existem enzimas como a
glutationa S-transferases (GST) que são frequentemente consideradas como agentes da
desintoxicação metabólica dos herbicidas (HATTON et al., 1996; CUMMINS et al.,1997;
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MANNERVIK; DANIELSON, 1988). Complexos de enzimas P-450s também catalisam
reações que levam a rápida desintoxicação metabólica de herbicidas, protegendo da ação
fitotóxica para algumas culturas da classe das Liliopsidas (MOUGIN et al., 1991; RIECHERS
et al., 2010). Portanto, estima-se que os safeners modulem a atividade de fatores de
transcrição que interagem com elementos reguladores, na região promotora de genes que
codificam enzimas metabólicas. Porém, evidências para estas interações de safeners com tais
mecanismos de regulação não estão completamente esclarecidas (GALON et al., 2011).
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5. CAPÍTULO 1

RESUMO

KARPINSKI, Ricardo André Kloster. Seletividade da associação dos herbicidas
iodosulfuron-methyl e fenoxaprop-p-ethyl em cereais de inverno utilizados no controle
de azevém e nabiça. 2015. 52f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal), UNICENTRO.

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a seletividade e eficiência da mistura em
tanque de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl aplicados na pós-emergência cereais de
inverno, visando o controle de azevém (Lolium multiflorum Lam.) e nababiça (Raphanus
raphanistrum). O experimento foi conduzido a campo no município de Guarapuava/PR,
durante a safra de 2014, na Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO. O
delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualisados, em esquema fatorial (13 x
2) + 2, com quatro repetições, sendo o primeiro fator representado por 13 cultivares de cereais
de inverno (trigo BRS Tarumã e BRS Umbú; centeio BRS Serrano, Temprano e BR 01;
aveia-preta BRS Centauro, BRS Madrugada, Embrapa 139 e Embrapa 29; aveia-branca IPR
126, URS Guará e URS Corona; e Triticale BRS Harmonia), e o segundo pela aplicação da
associação de iodosulfuron-methyl+fenoxaprop-p-ethyl+adjuvante éster metílico de óleo de
soja, nos estádios fenológicos de 2 a 3 folhas (6,5 + 82,5 + 360 g ha-1) e 5 a 6 folhas (7,5 +
110 + 360 g ha-1), e duas testemunhas, capinada e sem capina. As associações de
iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl apresentaram potencial seletivo para as cultivares
de trigo BRS Tarumã e BRS Umbú, triticale BRS Harmonia e centeio BRS Serrano,
Temprano e BR 01, assim como alta eficiência no controle das plantas daninhas azevém e
nabiça, e dos cultivares de aveia-preta BRS Centauro, BRS Madrugada, Embrapa 139 e
Embrapa 29 e aveia-branca IPR 126, URS Guará e URS Corona. Entretanto, apesar dos
resultados preliminares terem indicado potencial agronômico para ampliar o espectro de ação
de plantas daninhas e seletividade das culturas do trigo, triticale e centeio para associação das
formulações comerciais de iodosulfuron-methyl (Hussar®) + fenoxaprop-p-ethyl (Podium
EW®), estudos complementares ainda são necessários para garantir a segurança dessa opção
principalmente em relação a produtividade e qualidade de grãos.
Palavras-Chave: fitointoxicação, mistura em tanque, matéria seca.
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ABSTRACT

KARPINSKI, Ricardo André Kloster. Selectivity of iodosulfuron-methyl and fenoxapropp-ethyl herbicides association in winter cereals used to ryegrass and wild radish control.
Guarapuava: UNICENTRO, 2015. 52f. Dissertation (Magister Science in Vegetal
Production), UNICENTRO.

This research aimed to evaluate the selectivity and efficiency of herbicides
iodosulfuron-methyl and fenoxaprop-p-ethyl tank mixture applied in post-emergence of
winter cereals, aiming ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) and wild radish (Raphanus
raphanistrum) control. The experiment was conducted in field conditions in Guarapuava
County, Parana State, during 2014 agricultural year, at Universidade Estadual do CentroOeste - UNICENTRO. The experimental design used was randomized complete blocks, in
factorial scheme 13x2+2, with four repetitions, with the first factor represented by 13 winter
cereals genotypes (BRS Tarumã and BRS Umbú wheat cultivars; BRS Serrano, Temprano
and BR 01 rey cultivars; BRS Centauro, BRS Madrugada, Embrapa 139 and Embrapa 29
black oats cultivar; IPR 126, URS Guará and URS Corona white oats and BRS Harmonia
triticale cultivar) and the second factor represented by association application of iodosulfuronmethyl + fenoxaprop-p-ethyl + methyl ester adjuvant of soybean oil, in phenological stages of
2 to 5 leaves (6.5 + 82.5 + 360 g ha-1) and 3 to 6 leaves (7.5 + 110 + 360 g ha-1), and two
checks, with and without weeding. Iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl associations
showed selective potential for BRS Tarumã and BRS Umbú wheat cultivars, BRS Harmonia
triticale cultivar, and BRS Serrano, Temprano and BR 01 rye cultivars, as well as high
efficiency in controlling ryegrass and forage radish weeds, for BRS Centauro, BRS
Madrugada, Embrapa 139 and Embrapa 29 black oat cultivars and IPR 126, URS Guará and
URS Corona white oat. However, besides preliminary results have indicated the existence of
agronomic potential in order to optimize action spectrum of weeds and wheat, triticale and oat
crops for commercial formulations iodosulfuron-methyl (Hussar™) + fenoxaprop-p-ethyl
(Podium EW™) tank mixture, complementary studies are still necessary for ensuring the safe
of this option, mainly in relation to quality and grain yield.
Keywords: phytotoxicity, tank mixture, dry matter.
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5.1. INTRODUÇÃO

A seletividade dos herbicidas tem sido nas últimas décadas a principal e mais
importante ferramenta para o manejo eficiente de plantas daninhas nos mais diferentes
sistemas agrícolas no Brasil e no Mundo. Entretanto, o desenvolvimento e registro de novos
herbicidas tem atraído menos investimentos por parte das indústrias, ampliando assim as
possibilidades de uso de herbicidas já comercializados (HARTWIG et al., 2008).
A existência de variabilidade genética entre as diferentes espécies de cereais de
inverno e mesmo entre cultivares dentro da mesma espécie, também, tem sido reportada para
tolerância a diferentes grupos químicos de herbicidas. Vargas & Fleck (1999), relataram a
presença de diferenças genéticas entre cultivares de trigo para tolerância aos herbicidas do
grupo químico dos ariloxifenoxipropionatos, além de ressaltarem a presença de diferentes
graus de resposta em aveia-branca, aveia-preta e azevém. Portanto, esses resultados
evidenciam que a constituição genética de uma espécie ou cultivar pode determinar graus
variáveis de tolerância ou suscetibilidade aos herbicidas.
Na região Sul do Brasil, as espécies azevém (Lolium multiflorum), nabiça (Raphanus
raphanistrum) e a aveia voluntária (Avena spp.) se destacam como as mais importantes
plantas daninhas infestantes dos cereais de inverno, principalmente para a triticultura
(LAMEGO et al., 2013; DE MORI et al., 2014). Nesse sentido, uma opção eficiente e segura
com aplicação única para espécies eudicotiledôneas e monocotiledôneas de difícil controle,
e/ou mesmo com problemas de resistência, como é o caso do azevém (Heap, 2015), seria a
associação em mistura em tanque com herbicidas de mecanismos de ação distintos, como os
inibidores das enzimas ALS (aceto lactato sintase (ALS) e ACCase (acetil CoA carboxilase).
Essa prática já vem sendo adotada empiricamente no Brasil, por alguns agricultores do
Rio Grande do Sul, os quais tem utilizado para o controle de azevém a associação de
iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl na cultura do trigo. É importante ressaltar que
estudos sobre o comportamento de seletividade de cereais de inverno, considerando estádios
fenológicos e doses, para combinação de formulações comerciais com os princípios ativos
iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl ainda são bastante restritos na literatura nacional e
internacional. Dessa forma, o controle adequado de plantas daninhas nas culturas de cereais
de inverno, utilizando associações de herbicidas alternativos como opções seletivas e seguras,
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é extremamente importante para viabilizar o manejo em espécies de difícil controle, assim
como para garantir o manejo da resistência.
O trabalho teve como objetivo avaliar a seletividade e eficiência da mistura em tanque
de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl aplicados nas pós-emergência de cereais de
inverno, visando o controle de azevém (L. multiflorum) e nabiça (R. raphanistrum).

5.2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado a campo, na Universidade Estadual do Centro-Oeste UNICENTRO, Campus CEDETEG, sob as coordenadas geográficas com latitude de
25°23’06,9” S, longitude de 051°29’37,8” W e a 1055 metros de altitude.
O solo da área experimental é classificado como Latossolo Bruno distrófico típico, de
textura argilosa (EMBRAPA, 2013), constituído por teores de argila, areia e silte de 500, 200
e 300 g kg-1, respectivamente. Na semeadura do experimento apresentava-se da seguinte
forma: pH em CaCl de 5,7; H + Al+³ de 0,2 cmolc dm-³; Ca+² de 6,4 cmolc dm-³; Mg+² de 2,6
cmolc dm-³; K+ de 0,29 cmolc dm-³; P de 11,1 mg dm-³(Mehlich) e de C 28,2 g dm-3.
O clima da região é classificado como Cfb subtropical mesotérmico úmido (KÖPPEN,
1948), com verões frescos, invernos com ocorrência de geadas severas e frequentes, não
apresentando estação seca definida. A temperatura média máxima anual é de 23,5ºC e a
temperatura média mínima anual é de 12,7ºC (IAPAR, 2013). Na Figura 1, verificam-se os
dados meteorológicos e épocas de aplicação referentes ao período de execução do trabalho.
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Figura 1. Dados meteorológicos e épocas de aplicação referentes ao período de
desenvolvimento das avaliações nos cereais de inverno. Guarapuava, PR - 2014.
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O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualisados, em esquema
fatorial (13 x 2) + 2, com quatro repetições. O primeiro fator foi representado por 13
cultivares de cereais de inverno (trigo BRS Tarumã e BRS Umbú; centeio BRS Serrano,
Temprano e BR 01; aveia-preta BRS Centauro, BRS Madrugada, EMBRAPA 139 e
EMBRAPA 29; aveia-branca IPR 126, URS Guará e URS Corona; e Triticale BRS
Harmonia), e o segundo pela aplicação em pós-emergência da mistura em tanque com os
herbicidas iodosulfuron-methyl (Hussar®) + fenoxaprop-p-ethyl (Podium EW®) + adjuvante
éster metílico de óleo de soja (Aureo®), em dois estádios fenológicos, representados por 2 a 3
folhas (6,5 + 82,5 + 360 g i.a. ha-1 ou 130 g + 0,75 L + 0,5 L pc ha-¹) e 5 a 6 folhas (7,5 + 110
+ 360 g i.a. ha-1 ou 150 g + 1,0 L + 0,5 L pc ha-¹), e testemunhas capinada e sem capina.
As unidades experimentais foram constituídas por parcelas com oito linhas dos
respectivos cultivares de cereais de inverno, constituídas por dimensões de 2 x 2 m (4 m2). A
área útil das parcelas nas avaliações foi representada pela seis linhas centrais, sendo
desconsiderado 0,25 m das extremidades e as linhas laterais.
A semeadura direta dos cultivares foi realizada em 14/05/2014, utilizando uma
semeadora de parcelas modelo SEMINA®, com densidade de 400 sementes por m2 para o
trigo, triticale e centeio, e 350 sementes por m2 para aveia-preta e aveia-branca, sendo adotado
o espaçamento entre linhas único de 17 cm. A adubação foi definida após a interpretação da
análise de solo, seguindo as recomendações para a cultura do trigo (INFORMAÇÕES, 2013).
A partir da análise de solo, aplicou-se 300 kg ha-1 de Superfosfato Simples (SSP) e 120 kg ha1

de cloreto de potássio (KCl) na semeadura, e em complemento, na adubação em cobertura

no início do perfilhamento, utilizou-se 100 kg.ha-¹ de N, na forma de uréia.
As aplicações foram realizadas com pulverizador costal pressurizado à CO2, equipado
com quatro pontas TTi 110.015 (fabricante Teejet®) espaçadas entre si em 0,5 m e a 0,5 m de
altura das plantas, com pressão de trabalho de 2,0 kgf cm-2 e velocidade de deslocamento de
3,6 km h-1, o que constituiu taxa de aplicação de 200 L ha-1. As condições meteorológicas nas
aplicações foram aferidas com o uso de um anemômetro digital, sendo que durante a primeira
(28/05/2014) e segunda (04/06/2014) aplicações, que ocorreram entre 17h50min e 18h10min
e 16h00min e 16h20min, respectivamente, apresentaram médias de temperatura, umidade
relativa do ar e ventos de 22ºC, 75% e 2,3 km h-¹ e 18ºC, 65% e 1,8 km h-¹, respectivamente.
As variáveis avaliadas foram à porcentagem de fitointoxicação das culturas aos 7, 14,
21 e 28 dias após aplicação (DAA), por meio de escala de notas visuais (SBCPD, 1995), onde
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0% correspondeu à ausência de injúrias e 100% a morte das plantas; o teor de clorofila (índice
SPAD) das folhas através de clorofilômetro portátil modelo Minolta®; altura de plantas (cm) e
controle de plantas daninhas aos 7, 14, 21 e 28 DAA constituídas por infestação de azevém
(Lolium multiflorum Lam.) com 2 a 6 folhas (39 plantas m2) e nabiça (Raphanus
raphanistrum L.) com 3 a 5 folhas (17 plantas m2), sendo considerado satisfatório o
tratamento que obteve controle superior a 80%, conforme procedimentos da SBCPD (1995).
Após o encerramento do ciclo dos cereais de inverno, foi realizada a coleta total da
parte aérea dos materiais por meio de amostragem de 0,5 m² da área central das parcelas e
acondicionado em sacos de papel, para determinação de massa seca após secagem em estufa
com circulação de ar forçada a 60ºC por um período de 72 horas. Esses resultados foram
posteriormente convertidos para kg ha-1.
Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância pelo teste F, sendo as
médias comparadas pelo Scott & Knott (p≤ 0,05). Para a matéria matéria seca e controle das
plantas daninhas pelo teste de tukey (p≤ 0,05), utilizado o software estatístico Sisvar
(FERREIRA, 2011).

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com relação a fitointoxicação dos cereais de inverno, observou-se que de forma geral
as associações de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl, nas doses de 6,5 + 82,5 e 7,5 +
110 g ha-1, aplicados em pós-emergência, nos estádios de 2 a 3 e 5 a 6 folhas,
respectivamente, foram altamente seletivas para os cultivares de trigo, triticale e centeio, ao
contrário das cultivares de aveia-preta e aveia-branca, as quais foram eficiente controladas
pelos mesmos tratamentos (Tabela 1). Para as culturas do trigo, triticale e centeio foram
constatados apenas leve clorose nas folhas aos 7 DAA, representada pelo amarelecimento do
limbo foliar, com rápida recuperação da coloração, não sendo mais caracterizado nenhum
sintoma aos 14 DAA. Para as aveias, onde as injúrias visuais foram bastante severas a partir
dos 14 DAA, constatou-se necrosamento do tecido foliar. Esses resultados sugerem que a
combinação das formulações comerciais de iodosulfuron-methyl (Hussar®) e fenoxaprop-pethyl (Podium EW®) em mistura em tanque foi seletiva para as cultivares de trigo, triticale e
centeio, apesar do fenoxaprop-p-ethyl não ter registro para utilização em cereais de inverno
(RODRIGUES & ALMEIDA, 2011).
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Vargas & Roman (2005) relataram que a aveia-preta, a aveia-branca e o azevém
apresentam resposta diferenciada ao herbicida iodosulfuron-methyl, sendo a dose utilizada um
fator importante no nível de controle de cada espécie, devendo-se proceder recomendações
específicas para cada uma delas. No entanto, Galon et al. (2015) e Santos et al. (2015),
observaram apenas leves sintomas de fitointoxicação das cultivares de trigo Quartzo, BRS
Tangara e Pioneiro ao iodosulfuron-methyl, com rápida recuperação após os 7 DAA,
resultados esses que corroboram com aos encontrados na presente pesquisa.
Tabela 1 - Fitointoxicação (%) de cereais de inverso aos 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação
(DAA) da associação dos herbicidas iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + adjuvante/1,
em função dos estádios fenológicos de 2 a 3 folhas e 5 a 6 folhas. Guarapuava - PR, 2014.
Fitointoxicação (%)
Cultivares de
Cereais de Inverno

7 DAA

14 DAA

21 DAA

28 DAA

2a3F 5a6F
0,0bA 0,8dA
0,0bA 0,0dA
3,0aA
0,0dB
A
1,5b
0,8dA
0,0bB 2,5dA
3,0aA 1,5dA
3,5aB
7,0bA
B
3,5a
9,0aA
3,5aB
7,5bA
4,0aB
7,5bA
B
3,0a
10,0aA
4,0aA
5,3cA
A
3,0a
4,5cA
22,018*

2a3F 5a6F
0,0fA
0,0dA
0,0fA
0,0dA
0,0fA
0,0dA
A
2,3f
0,0dA
0,0fA
0,0dA
A
0,0f
0,0dA
85,0aB 92,0aA
77,5bB 95,5aA
70,0cB 97,3aA
77,5bB 92,3aA
72,5cB 97,3aA
62,5dB 76,3bA
52,5eB 70,0cA
747,921*

2a3F 5a6F
0,0eA
0,0dA
0,0eA
0,0dA
0,0eA
0,0dA
A
0,0e
0,0dA
0,0eA
0,0dA
A
0,0e
0,0dA
95,8aA 97,8aA
91,3bB 97,5aA
92,5bB 99,5aA
95,8aA 98,3aA
82,5cB 99,5aA
91,3bA 87,3cB
77,5dB 91,5bA
2880,944*

2a3F 5a6F
0,0c
0,0b
0,0c
0,0b
0,0c
0,0b
0,0c
0,0b
0,0c
0,0b
0,0c
0,0b
100,0a 100,0a
100,0a 100,0a
100,0a 100,0a
100,0a 100,0a
98,8a 100,0a
100,0a 100,0a
96,3b 100,0a
18743,574*

Fcal estádio

43,844*

119,003*

47,734*

3,371NS

Fcal cultivar x estádio
CV (%)

7,831*
42,32

11,711*
10,08

11,498*
5,09

2,000*
2,00

Trigo BRS Umbú
Trigo BRS Tarumã
Triticale BRS Harmonia
Centeio Temprano
Centeiro BRS Serrano
Centeio BR 01
Aveia-preta BRS Centauro
Aveia-preta Embrapa 139
Aveia-preta BRS Madrugada
Aveia-preta Embrapa 29
Aveia-branca IPR 126
Aveia-branca URS Corona
Aveia-branca URS Guará
Fcal cultivar

Obs. /1 Aureo® = adjuvante éster metílico de óleo de soja. - Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas
linhas não diferem entre si pelo agrupamento do teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. * = significativo; NS = não significativo.

Para aveias, a aplicação no estádio de 5 a 6 folhas de iodosulfuron-methyl +
fenoxaprop-p-ethyl (7,5 + 110 g ha-1), proporcionou na maioria dos cultivares sintomas de
fitointoxicação significativamente superiores até os 21 DAA. Esse resultado pode ser
explicado pela maior área de absorção da deposição da pulverização no momento da aplicação
e/ou mesmo pela menor atividade metabólica das plantas em maior estádio de
desenvolvimento, e também pela maior dose do graminicida (Tabela 1). Entretanto, Gazziero
et al. (2006) constataram que quanto menor as plantas de soja e/ou amendoim-bravo
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(Euphorbia heterophylla), maior será a retenção de herbicida, evidenciando a possibilidade de
quanto maior a planta, menor será a disponibilidade de produto para fitointoxicação. Segundo
Ozeki & Kunz (1998), o momento oportuno para realizar a aplicação é um dos fatores
considerados fundamentais para se obter êxito pleno na operação de controle.
Para as variáveis altura e teor de clorofila das cultivares de trigo, triticale e centeio não
foram caracterizadas diferenças significativas entre a ação dos tratamentos com a associação
dos herbicidas iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl dos 7 DAA até a colheita da parte
aérea das culturas, independentemente do estádio da aplicação utilizado (Figuras 2 e 3).
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Figura 2. Altura (cm) das cultivares de trigo, triticale e centeio aos 7, 14, 21, 28, 35 dias após
a aplicação (DAA) e na colheita submetidas a associação de iodosulfuron-methyl +
fenoxaprop-p-ethyl em diferentes estádios fenológicos (Estádio1 = 2 a 3 folhas 6,5 + 82,5 g
ha-¹ e Estádio 2 = 4 a 5 folhas 7,5 + 110,0 g ha-¹). Guarapuava - PR, 2014.
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Figura 3. Teor de clorofila (índice SPAD) das cultivares de trigo, triticale e centeio aos 7, 14,
21, 28, 35 dias após a aplicação (DAA) e na colheita submetidos a associação de
iodosulfuron-methyl+fenoxaprop-p-ethyl em diferentes estádios fenológicos (Estádio1 = 2 a 3
folhas 6,5 + 82,5 g ha-¹ e Estádio 2 = 4 a 5 folhas 7,5 + 110,0 g ha-¹). Guarapuava - PR, 2014.
Estes resultados confirmam a seletividade da associação dos referidos herbicidas
também observado pela ausência de sintomas visuais de fitointoxicação nos cultivares de
trigo, triticale e centeio, ao contrário das aveias (Figuras 4 e 5), onde foi evidente a redução
significativa da altura e teor de clorofila a partir dos 21 e 14 DAA, respectivamente, para as
doses e estádios da aplicação utilizados. Segundo Roman et al. (2007), os sintomas nas
plantas submetidas aos inibidores de ACCase, demoram a aparecer em razão da lenta
translocação e do mecanismo de ação agir nos meristemas, assim como dos inibidores de
ALS, que apesar de serem rapidamente absorvidos, por atuarem na inibição da síntese de
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aminoácidos do metabolismo das plantas, apresentam redução no transporte e mobilidade no
floema.

120

120

Aveia-preta - BRS Centauro

100

Aveia-preta - Embrapa 139

100

Aplic. Estádio 1

Altura (cm)

Altura (cm)

Aplic. Estádio 1
80

Aplic. Estádio 2
teste limpo

60

testemato

40
20

Aplic. Estádio 2

60

teste limpo

testemato
40
20

0

0
7 DAA

90

14 DAA

21 DAA

28 DAA

35 DAA

Colheita

7 DAA

Aveia-preta - BRS Madrugada

21 DAA

28 DAA

35 DAA

Colheita

Aveia-preta - Embrapa 29

90

Aplic. Estádio 1

80

Aplic. Estádio 1

60

Aplic. Estádio 2

70

Aplic. Estádio 2

50

teste limpo

60

teste limpo

40

testemato

Altura (cm)

70

30
20

50

testemato

40
30

20

10

10

0

0

7 DAA

120

14 DAA

21 DAA

28 DAA

35 DAA

Colheita

7 DAA

14 DAA

120

Aveia-branca - IPR 126

21 DAA

28 DAA

35 DAA

Colheita

Aveia-branca - URS Corona

100

100

Aplic. Estádio 1
80

Aplic. Estádio 2

60

teste limpo

Aplic. Estádio 1

Altura (cm)

Altura (cm)

14 DAA

100

80

Altura (cm)

80

testemato
40

80

Aplic. Estádio 2
teste limpo

60

testemato

40

20

20

0

0
7 DAA

14 DAA

21 DAA

28 DAA

35 DAA

120

7 DAA

Colheita

14 DAA

21 DAA

28 DAA

35 DAA

Colheita

Aveia-branca - URS Guará

100

Altura (cm)

Aplic. Estádio 1
80
60
40

Aplic. Estádio 2
teste limpo
testemato

20
0
7 DAA

14 DAA

21 DAA

28 DAA

35 DAA

Colheita

Figura 4. Altura (cm) das cultivares de aveia-preta e aveia-branca aos 7, 14, 21, 28, 35 dias
após a aplicação (DAA) e na colheita submetidos a associação de iodosulfuron-methyl +
fenoxaprop-p-ethyl em diferentes estádios fenológicos (Estádio1 = 2 a 3 folhas 6,5 + 82,5 g
ha-¹ e Estádio 2 = 4 a 5 folhas 7,5 + 110,0 g ha-¹). Guarapuava - PR, 2014.
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Figura 5. Teor de clorofila (índice SPAD) das cultivares de aveia-preta e aveia-branca aos 7,
14, 21, 28, 35 dias após a aplicação (DAA) e na colheita submetidos a associação de
iodosulfuron-methyl+fenoxaprop-p-ethyl em diferentes estádios fenológicos (Estádio1 = 2 a 3
folhas 6,5 + 82,5 g ha-¹ e Estádio 2 = 4 a 5 folhas 7,5 + 110,0 g ha-¹). Guarapuava - PR, 2014.
Com relação matéria seca da parte aérea dos cereais de inverno, observou-se que
apenas as cultivares de trigo BRS Umbú e BRS Tarumã não sofreram reduções significativas
em relação a testemunha capinada, em função da aplicação das associações de iodosulfuron-
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methyl + fenoxaprop-p-ethyl, independentemente do estádio da aplicação utilizados (Figura
6). Entretanto, apesar de todos os demais cereais de inverno apresentarem redução
significativa da matéria seca da parte aérea em relação a testemunha sem aplicação e mantida
no limpo, para os cultivares de triticale BRS harmonia, centeio Temprano, BRS Serrano e BR
01, as diferenças em média para as duas aplicações das associações dos herbicidas foram da
ordem de apenas 6,6%, 7,6%, 9,0% e 10,3%, respectivamente (Figura 6). Para as aveias, a
redução da matéria seca da parte aérea em relação a testemunha sem aplicação e mantida no
limpo foi da ordem de 100% (Figura 7).
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Figura 6. Matéria seca da parte aérea (kg ha-1) das cultivares de inverno trigo, triticale e
centeio na colheita submetidos a associação de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl em
diferentes estádios fenológicos (Estádio1 = 2 a 3 folhas 6,5 + 82,5 g ha-¹ e Estádio 2 = 4 a 5
folhas 7,5 + 110,0 g ha-¹). Guarapuava - PR, 2014.

30

Aveia-preta - Embrapa 139

Aveia-preta - BRS Centauro
12000

Materia Seca PA ( kg ha -1)

Materia Seca PA ( kg ha -1)

12000

a
b

8000

6000
4000
2000

a

10000

10000

c

c

a

8000

6000
4000
2000

Aplic. Estádio 1 Aplic. Estádio 2

teste limpo

Aplic. Estádio 1 Aplic. Estádio 2

teste mato

Aveia-preta - BRS Madrugada
Materia Seca PA ( kg ha -1)

Materia Seca PA ( kg ha -1)

a

10000

b

8000

6000
4000

c

c

a

10000

b

8000

6000
4000
2000

c

c

0

Aplic. Estádio 1 Aplic. Estádio 2

teste limpo

teste mato

Aplic. Estádio 1 Aplic. Estádio 2

Materia Seca PA ( kg ha -1)

a

12000

a

10000
8000

6000
4000

b

teste limpo

teste mato

Aveia-branca - URS Corona

Aveia-branca - IPR 126
Materia Seca PA ( kg ha -1)

teste mato

12000

0

2000

teste limpo

Aveia-preta - Embrapa 29

12000

2000

b

b

0

0

b

12000

a

10000

0

a

8000

6000
4000
2000

b

b

0
Aplic. Estádio 1 Aplic. Estádio 2

teste limpo

teste mato

Aplic. Estádio 1 Aplic. Estádio 2

teste limpo

teste mato

Materia Seca PA ( kg ha -1)

Aveia-branca - URS Guará
12000
10000

a
b

8000

6000
4000
2000

c

c

0
Aplic. Estádio 1 Aplic. Estádio 2

teste limpo

teste mato

- Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo agrupamento do teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Figura 7. Matéria seca da parte aérea (kg ha-1) das cultivares de aveia-preta e aveia-branca na
colheita submetidos a associação de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl em diferentes
estádios fenológicos (Estádio1 = 2 a 3 folhas 6,5 + 82,5 g ha-¹ e Estádio 2 = 4 a 5 folhas 7,5 +
110,0 g ha-¹). Guarapuava - PR, 2014.
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As associações das formulações comerciais de odosulfuron-methyl + fenoxaprop-pethyl, aplicados nos estádios de 2 a 3 (6,5 + 82,5 g ha-1) e 5 a 6 folhas e (7,5 + 110 g ha-1) das
culturas, respectivamente, tiveram níveis de controle eficiente para o azevém (≥ 99,4%) e
satisfatório para o nabiça (≥ 83,6%) a partir dos 21 DAA, conforme os critérios da SBCPD
(1995) (Figura 8).
Aos 28 DAA, as associações dos herbicidas proporcionaram elevada eficiência tanto
para o azevém como para nabiça (≥ 99,6%), caracterizando a viabilidade de utilização para o
manejo de ambas espécies, e principalmente em caso de ocorrência de resistência de azevém a
herbicidas inibidores de ALS e ao glyphosate, conforme já existem registros no Brasil
(VARGAS et al., 2005b, 2007; MARIANI et al., 2015). Recentemente, alguns resultados de
pesquisa têm sugerido entre as melhores alternativas a rotação com os inibidores de ACCase,
como medida preventiva para o controle de biótipos de azevém resistentes ao glyphosate
(PEREIRA, 2015; ROCKENBACH et al., 2015). Entretanto, segundo Heap (2015), em 2010
também foram identificados no Brasil biótipos de azevém resistentes aos herbicidas inibidores
da enzima ALS em lavouras de trigo e biótipos com resistência múltipla aos inibidores de
ACCase e EPSPs em lavouras de trigo, milho e soja.
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- Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo agrupamento do teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Figura 8. Controle (%) de azevém (A) e nabiça (B) aos 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação
(DAA) da associação de iodosulfuron-methyl+fenoxaprop-p-ethyl em diferentes estádios
fenológicos (D1 = 6,5 + 82,5 g ha-¹ e D2 = 7,5 + 110,0 g ha-¹. Guarapuava - PR, 2014.
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De forma geral, esses resultados preliminares da mistura em tanque de iodosulfuronmethyl + fenoxaprop-p-ethyl indicam existir potencial agronômico para ampliar o espectro de
ação de plantas daninhas principalmente da família Poaceae, tais como o azevém e as aveias,
sem interferir na seletividade das culturas do trigo, triticale e centeio. Entretanto, novos
estudos complementares constituídos pela produtividade e qualidade de grãos das culturas
ainda serão necessários para garantir a utilização e segurança dessa opção de manejo.

5.4 CONCLUSÕES

As associações das formulações comerciais de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-pethyl (6,5 + 82,5 e 6,5 + 110,0 g ha-1) apresentaram potencial seletivo para as cultivares de
trigo BRS Tarumã e BRS Umbú, triticale BRS Harmonia e centeio BRS Serrano, Temprano e
BR 01, independentemente do estádio fenológico dos matérias testados, não apresentando
sinais graves de fitointoxicação dos materiais de trigo, triticale e centeio. Para as cultivares de
aveia-preta BRS Centauro, BRS Madrugada, Embrapa 139 e Embrapa 29 e aveia-branca IPR
126, URS Guará e URS Corona essa associação de herbicidas apresentou alta eficiência no
seu controle assim como das plantas daninhas azevém e nabiça.
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6. CAPÍTULO 2

RESUMO

KARPINSKI, Ricardo André Kloster. Seletividade da associação do herbicida
iodosulfuron-methyl com inibidores de ACCase e 2,4-D nas culturas do trigo e cevada.
2015. 52f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal), UNICENTRO.

A pesquisa teve como objetivo avaliar a seletividade da mistura em tanque de
formulações comerciais de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl aplicadas em pósemergência isolada ou associadas a outros herbicidas na cultura do trigo (Triticum aestivum) e
cevada (Hordeum vulgare). Três experimentos foram conduzidos a campo no município de
Guarapuava/PR e Palmeirinha/PR, durante a safra agrícola de 2014. O delineamento
experimental utilizado foi o de blocos casualisados, com onze tratamentos e cinco repetições.
Os tratamentos foram constituídos por: 1) iodosulfuron-methyl (6,5 g ha-1), 2) fenoxaprop-pethyl (82,5 g ha-1), 3) fenoxaprop-p-ethyl + clethodim (55,0 + 54,0 g ha-1); 4) 2,4-D (335,0 g
ha-1), 5, 6 e 7) iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl (6,5 + 82,5; 6,5 + 110,0 e 6,5 +
165,0 g ha-1), 8) iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + clethodim (6,5 + 55,0 + 54,0 g
ha-1), 9) iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + 2,4-D (6,5 + 110,0 + 335,0 g ha-1), 10)
iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + clethodim + 2,4-D (6,5 + 82,5 + 72,0 + 335,0 g
ha-1) e 11) testemunha capinada. As associações de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl
(6,5 + 82,5; 6,5 + 110,0 e 6,5 + 165,0 g ha-1), assim como de iodosulfuron-methyl +
fenoxaprop-p-ethyl + 2,4-D (6,5 + 110,0 + 335,0 g ha-1) foram seletivas para as cultivares de
trigo BRS Campeiro e BRS Gralha azul, não apresentando sintomas visuais de fitointoxicação
e perdas significativas na produtividade e no peso hectolitro dos grãos. Para a cevada BRS
Brau, apenas as associações de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl, nas doses de 6,5 +
82,5 e 6,5 + 110,0 g ha-1, foram viáveis em relação a seletividade. A adição de clethodim nas
associações de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl ou iodosulfuron-methyl +
fenoxaprop-p-ethyl + 2,4-D não foram viáveis para as culturas do trigo e cevada. A
formulação comercial de iodosulfuron (Hussar®) proporcionou proteção aos efeitos deletérios
do fenoxaprop-p-ethyl (Podium EW®) para as culturas estudadas.
Palavras-Chave: Triticum aestivum, Hordeum vulgare, fitointoxicação, mistura em tanque.
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ABSTRACT

KARPINSKI, Ricardo André Kloster. Selectivity of iodosulfuron-methyl association with
ACCase inhibitors and 2.4-D in wheat and barley crops. Guarapuava: UNICENTRO,
2015. 52f. Dissertation (Magister Science in Vegetal Production), UNICENTRO.

The work aimed to evaluate the selectivity of iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-pethyl commercial formulations tank mixtures applied in isolated post-emergence or associated
to other herbicides in wheat (Triticum aestivum) and barley (Hordeum vulgare) crops. Three
experiments were conducted in the field conditions at Guarapuava and Palmeirinha Counties,
Parana State, during 2014 agricultural year. The experimental design used was randomized
complete blocks, with eleven treatments and five replications. The treatments were composed
by (g ha-1): 1) iodosulfuron-methyl (6.5), 2) fenoxaprop-p-ethyl (82.5), 3) fenoxaprop-p-ethyl
+ clethodim (55 + 54); 4) 2,4-D (335), 5, 6 e 7) iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl
(6.5 + 82.5; 6.5 + 110 and 6.5 + 165), 8) iodosulfuron-methyl + fenoxaprop + clethodim (6.5
+ 55 + 54), 9) iodosulfuron + fenoxaprop-p-ethyl + 2,4-D (6.5 + 110 + 335), 10)
iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + clethodim + 2.4-D (6.5 + 82.5 + 72 + 335) and
11) check without weeds. Iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl (6.5 + 82.5; 6.5 + 110
and 6.5 + 165 g ha-1) associations, as well as of iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl +
2.4-D (6.5 + 110 + 335 g ha-1) were selective for BRS Campeiro and BRS Gralha azul wheat
cultivars and do not feature visual symptoms of phytotoxicity and significant losses in grain
yield and hectoliter weight, when compared to the check without application. For BRS Brau
barley cultivar, only iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl associations, in doses of 6.5 +
82.5 and 6.5 + 110 g ha-1 were viable in relation to selectivity. Clethodim addition in
iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl or iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl +
2,4-D associations were not viable for wheat and barley crops. Commercial formulation of
iodosulfuron-methyl (Hussar™) resulted in protection for damage effects of fenoxaprop-pethyl (Podium EW™) for studied crops.

Keywords: Triticum aestivum, Hordeum vulgare, phytotoxicity, tank mixture.
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6.1. INTRODUÇÃO
A produção de trigo (Triticum aestivum) e cevada (Hordeum vulgare) concentra-se na
região Sul no Brasil, sendo os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, responsáveis por,
respectivamente, 90,4% e 97,2% da área plantada e 87,1% e 98,5% da produção nacional
(CONAB, 2016). A utilização do cultivo de cereais de inverno tem sido uma prática
fundamental para algumas regiões do sul do Brasil, na sucessão de culturas juntamente com
as culturas de verão (SANTOS et al., 2010).
Entre os cereais de inverno, as culturas do trigo e da cevada são as principais espécies
de cereais cultivados no inverno na região de Guarapuava-PR (STOETZER, 2013). Além de
fazerem parte da sucessão de culturas, essas espécies também proporcionam rendimento extra
ao produtor na safra de inverno. Normalmente nessa região, as espécies aveia-preta ou a
aveia-branca são semeadas antecipadamente para cobertura do solo na posterior semeadura do
milho, enquanto a soja é semeada após a colheita da cultura da cevada e do trigo.
Em relação às práticas de manejo, estimativas de perdas na produtividade de cereais de
inverno devido a convivência com as plantas daninhas são imprecisas, uma vez que o grau de
competição das infestações varia de acordo com a agressividade das espécies, com a
densidade populacional, com a duração da competição e com as condições de ambiente
(VAGAS e ROMAN, 2005; VARGAS et al., 2008; AGOSTINETTO et al., 2008;
GHEREKHLOO et al., 2010). Normalmente, o manejo de plantas daninhas nas culturas do
trigo e cevada no Brasil é principalmente realizado com aplicações em pós-emergência com
herbicidas inibidores da enzima ALS, sendo o metsulfuron-methyl (Ally®) indicado para
infestações de espécies eudicotiledôneas, e o iodosulfuron-methyl (Hussar®) para o controle
de monocotiledôneas, tais como aveia-preta e azevém, e ainda para algumas eudicotiledôneas.
(RODRIGUES; ALMEIDA, 2011; AGROFIT, 2014).
Recentemente, uma outra opção de manejo com uma única aplicação para espécies
eudicotiledôneas e monocotiledôneas de difícil controle tem sido empiricamente adotada por
alguns agricultores do Rio Grande do Sul e Paraná, principalmente para o controle de azevém
e aveia-preta, constituída da associação em mistura em tanque dos herbicidas iodosulfuronmethyl + fenoxaprop-p-ethyl. Essa mistura em tanque somente é viável para algumas culturas
de inverno devido ao safener (protetor químico) presente na formulação do iodosulfuronmethyl, denominado de mefenpyr-diethyl (Cataneo et al., 2013), que é capaz de proteger a
cultura do trigo dos efeitos deletérios e fitotóxicos do fenoxaprop-p-ethyl. Essas substâncias
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podem ser aplicadas separadamente, como por exemplo, no tratamento de sementes das
culturas em questão, ou mesmo serem utilizadas diretamente na própria formulação de alguns
herbicidas (ABU-QARE e DUNCAN, 2002; GALON et al., 2011).
Diferentemente das formulações de fenoxaprop-p-ethyl comercializados no Brasil, em
outros países é existe uma formulação comercial do fenoxaprop-p-ethyl com o safener
mefenpyr-diethyl, sendo relatada em alguns trabalhos a seletividade desse herbicida para a
culturas do trigo e arroz, assim como a elevada eficiência no controle de espécies de plantas
daninhas da família da Poaceae, tais como Avena fatua e Polypogon monspelliensis (AWAN
et al., 2006; FAHAD et al., 2013; MEHMOOD et al., 2014).
Desta forma, o trabalho teve como objetivo avaliar a seletividade da misturas em
tanque de formulações comerciais de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl, aplicadas em
pós-emergência isolada ou associadas a outros herbicidas, na cultura do trigo (T. aestivum) e
cevada (H. vulgare).

6.2 MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado a campo, por meio de três experimentos, sendo os dois
primeiros instalados em área pertencente ao Departamento de Agronomia da Universidade
Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, Campus CEDETEG, sob as coordenadas
geográficas com latitude de 25°23’06,9” S, longitude de 051°29’37,8” W e a 1055 metros de
altitude. O terceiro experimento foi conduzido em área de produção comercial da Fazenda
Capão Grande, a qual constitui propriedade do Sr. Luciano Marcondes Almeida, e encontra-se
localizada no distrito de Palmeirinha, pertencente ao município de Guarapuava/PR, sob as
coordenadas 25°15'48,4" S, 051°35'11,1" W e a 1058 m de altitude.
O solo do experimento no Campus CEDETEG, em amostras de 0 a 20 cm de
profundidade, apresentava-se com análise físico-química da seguinte forma: pH em CaCl2 de
5,7; M.O. de 28,2 g dm-3; H + Al+³ de 0,2 cmolc dm-³; Ca+² de 6,4 cmolc dm-³; Mg+² de 2,6
cmolc dm-³; K+ de 0,29 cmolc dm-³; P de 11,1 mg dm-³ (Melish); argila de 510 g kg-1; areia
total 230 g kg-1 e silte de 260 g kg-1. Para a Fazenda Capão Grande, a análise físico-química
do solo revelou: pH em CaCl2 de 5,0; M.O. de 43,6 g dm-3; H + Al+³ de 0,0 cmolc dm-³; Ca+²
de 4,3 cmolc dm-³; Mg+² de 1,6 cmolc dm-³; K+ de 0,63 cmolc dm-³; P de 14,2 mg dm-³
(Melish); argila de 500 g kg-1; areia total 220 g kg-1 e silte de 280 g kg-1. O solo de ambas as
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localidades é classificado como Latossolo Bruno distrófico típico, textura argilosa
(EMBRAPA, 2013).
O clima da região é classificado como Cfb subtropical mesotérmico úmido (KÖPPEN,
1948), com verões frescos, invernos com ocorrência de geadas severas e frequentes, não
apresentando estação seca definida. A temperatura média máxima anual é de 23,5ºC e a
temperatura média mínima anual é de 12,7ºC (Comissão Sul - Brasileira de Pesquisa de Trigo,
2014). Na Figura 9, verificam-se os dados meteorológicos referentes ao período de execução
do trabalho.
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Figura 9. Dados meteorológicos referentes ao período de desenvolvimento das avaliações nos
experimentos com as culturas do trigo e cevada. Guarapuava, PR - 2014.
O delineamento experimental utilizado nos experimentos foi o de blocos casualisados
com onze tratamentos e quatro repetições (Tabela 1). As unidades experimentais foram
constituídas por parcelas com área de 3 x 6 m (18 m2), sendo avaliado as seis linhas centrais, e
desconsiderado 0,5 m das extremidades e as linhas laterais das parcelas.
As semeaduras das cultivares BRS Brau (experimento 1 - cevada), BRS Campeiro
(experimento 2 - trigo) e BRS Gralha azul (experimento 3 - trigo) foram realizadas em
04/07/2014, 28/07/2014, e 08/07/2014, respectivamente, utilizando espaçamento de 17 cm
entre linhas e aproximadamente 220 sementes viáveis m-2, conforme as recomendações
técnicas de semeadura de trigo para a região Sul do Brasil (Comissão Sul - Brasileira de
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Pesquisa de Trigo, 2014). A quantidade de fertilizantes utilizada na semeadura nos
experimentos foi de 350 kg ha-1 do formulado 8-20-20 (NPK), e a adubação de cobertura de
100 kg ha-1 de uréia (45% de nitrogênio).
As aplicações dos tratamentos foram realizadas utilizando-se um pulverizador costal
pressurizado a CO2, equipado com quatro pontas TTi 110.02 (fabricante Teejet®), espaçadas
entre si em 0,5 m e a 0,5 m de altura da cultura, com pressão de trabalho de 2,0 kgf cm-2 e
velocidade de deslocamento de 3,6 km h-1, constituindo taxa de aplicação de 200 L ha-1.
As condições meteorológicas nas aplicações foram aferidas com o uso de um
anemômetro digital, sendo que o início e final da aplicação dos tratamentos do experimento 1,
realizada em 06/08/14 no horário de 9h25m a 10h45m, quando a média da umidade relativa
do ar, temperatura e velocidade dos ventos foram, respectivamente, de 73,5 a 71,7%; 18,9 a
19,6 ºC e com rajadas de ventos de 1,0 a 1,5 km h-1. No experimento 2, a aplicação foi
realizada em 27/08/14 no horário de 10h05m a 10h55m, quando a média da umidade relativa
do ar, temperatura e velocidade dos ventos foram, respectivamente, de 70,8 a 69,3%; 10,4 a
10,9 ºC e com rajadas de ventos de 1,0 a 2,6 km h-1. No experimento 3, o início e final da
aplicação dos tratamentos realizada em 22/08/14 entre 12h15m a 13h10m, apresentou
umidade relativa do ar, temperatura e velocidade dos ventos foram, respectivamente, de 63,5 a
59,8%; 18,5 a 20,3 ºC e com rajadas de ventos de 1,5 a 2,9 km h-1.
No momento das aplicações das culturas do trigo e cevada encontravam-se em média
em estádio fenológico 2.1, caracterizado pela fase de afilhamento, constituindo do afilho
principal mais um afilho, segundo Zadoks et al. (1974).

Tabela 1. Tratamentos utilizados nos experimentos de trigo e cevada no Campus CEDETEG
e em Palmeirinha. Guarapuava/PR, UNICENTRO, 2014.
Tratamentos
(Nomes comuns herbicidas)

Doses
g i.a. ou e.a. ha-1
6,5
82,5
55,0 + 54,0
335,0
6,5 + 82,5
6,5 + 110,0
6,5 + 165,0
6,5 + 55,0 + 54,0
6,5 + 110,0 + 335,0
6,5 + 82,5 + 72,0 + 335,0
*-*

Doses
g ou L pc ha-1
130,0
0,75
0,5 + 0,225
0,50
130 + 0,75
130 + 1,0
130 + 1,5
130 + 0,5 + 0,225
130 + 1,0 + 0,5
130 + 0,75 + 0,3 + 0,5
*-*

IOD/1/5
FEN/2
FEN + CLE/3/5
2,4D/4/5
IOD + FEN/5
IOD + FEN/5
IOD + FEN/5
IOD + FEN + CLE/5
IOD + FEN + 2,4D/5
IOD+FEN+CLE+2,4D/5
Testemunha capinada
Obs.:/1 iodosulfuron-methyl = Hussar®; /2fenoxaprop-p-ethyl = Podium EW®; /3 clethodim = Select 240 EC®; /4 2,4-D = DMA
806 BR®; /5 tratamentos onde foram acrescidos do adjuvante éster metílico de óleo de soja = Aureo®, 0,5 L pc ha-1.
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Para o controle de pragas não houve a necessidade de aplicação de inseticidas. Para o
controle de doenças realizou-se uma aplicação dos fungicidas tebuconazol + trifloxistrobina,
na dose de 600 mL p.c. ha-1, adicionado à calda óleo metilado a 0,25% v/v, durante o
afilhamento e alongamento do colmo, e em complemento, durante o espigamento, com
tebuconazol + trifloxistrobina (600 mL p.c. ha-1) e propiconazol (300 mL p.c. ha-1),
adicionando-se à calda óleo metilado a 0,25% v/v.
As características avaliadas foram a fitointoxicação (%) das culturas do trigo e cevada,
por meio de escala de notas visuais (SBCPD, 1995), onde 0% correspondeu à ausência de
injúrias e 100% à morte das plantas; o teor de clorofila (índice SPAD) da folhas, utilizando
um clorofilômetro portátil modelo Minolta® e altura de plantas (cm) aos 7, 14, 28, 49 dias
após aplicação (DAA). Além disso, também foram analisadas as características morfológicas:
comprimento das espigas e número de inflorescências por espigas, em uma amostra de dez
espigas coletadas na área útil da parcela; assim como as características agronômicas: peso
hectolitro (PH), a ser determinado conforme as Regras para Análise de Sementes (BRASIL,
2009), e produtividade de grãos (kg ha-1), com umidade corrigida para 13%.
Esses dados foram submetidos aos testes de homogeneidade e estabilidade, assim
como analisados pelo teste F quanto a variância, sendo as médias comparadas pelo teste de
agrupamento de Scott-Knott, a 5,0% de probabilidade, utilizado o software estatístico Sisvar
(FERREIRA, 2011).

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a cultura da cevada, observou-se que apenas as associações de iodosulfuronmethyl + fenoxaprop-p-ethyl, nas doses de 6,5 + 82,5 e 6,5 + 110 g ha-1, foram altamente
seletivas para a cultivar BRS Brau, não caracterizando sintomas visuais de fitointoxicação em
nenhuma das épocas de avaliação, assim como redução na produtividade e PH dos grãos
(Tabela 2). De forma contrária, apesar de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl, na dose
de 6,5 + 165 g ha-1, e iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + 2,4-D, na dose de 6,5 +
110 + 335 g ha-1, não terem provocado fitointoxicação na cultura, causaram redução
significativa para todas as características morfo-agronômicas estudadas.
Além disso, também é importante ressaltar que não foram observados injúrias visuais
de fitointoxicação para a cultivar BRS Brau submetida a aplicação isolada de iodosulfuron-
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methyl (6,5 g ha-1). Esses resultados diferem das informações relatadas por Vargas & Roman
(2005) e Galon et al. (2014), utilizando as cultivares BRS 225, Crioula e MN610, onde foram
constatadas distinção nos níveis da intensidade de fitointoxicação com aplicação de
iodosulfuron, na dose de 5,0 g ha-1. Segundo Galon et al. (2014), as características distintas
que os genótipos de cevada apresentam, assim como as características físico-químicas de cada
herbicida, irá conferir maior ou menor tolerância da cultura.
Tabela 2. - Fitointoxicação (%) da parte aérea da cultivar de cevada BRS Brau (exp. 1) aos 7,
14, 28 e 49 dias após a aplicação (DAA) e características morfo-agronômicas: comprimento
de espiga (COESP), número de inflorescências por espiga (NISP), produtividade de grãos
(PROD - kg ha-1) e peso hectolitro (PH). Guarapuava - PR, 2014.
Tratamentos

Doses g i.a.
ou e.a. ha-1

Fitointoxicação (%)

Características morfo-agronômicas
COESP

NISP

PROD

PH

6,5

0,0E

6,4B

9,6B

2468B

58,0A

82,5

7,8B

72,8B

91,0B

86,3B

3,3F

9,0C

426E

58,1A

55+54

15,0A

89,0A

100,0A 100,0A

0,0G

0,0F

0F

0,0C

335

0,0E

0,0E

0,0E

0,0E

6,0C

9,5B

2677A

58,1a

IOD + FEN/5

6,5+82,5

0,0E

0,0E

0,0E

0,0E

5,9C

9,6B

2507A

58,2A

IOD + FEN/5

6,5+110

0,0E

0,0E

0,0E

0,0E

5,8C

9,4B

2655A

57,5B

IOD + FEN/5

6,5+165

0,0E

0,0E

0,0E

0,0E

5,3D

9,2C

2473B

56,8B

6,5+55+54

3,0D

40,3D

45,3D

42,5D

3,7E

8,5D

701D

58,2A

6,5+110+335

0,0E

0,0E

0,0E

0,0E

6,3B

9,7B

2420B

57,5B

6,5+82,5+72+335
0
-

5,0C

53,5C

71,0C

65,8C

3,9E

7,4E

911C

56,8B

0,0E

0,0E

0,0E

0,0E

7,3A

10,8A

2823A

58,2A

Fcal

-

241,3*

CV (%)

-

22,24

2,4D/4/5

IOD + FEN + CLE/5
IOD + FEN + 2,4D/5
IOD+FEN+CLE+2,4D/5
Testemunha capinada

49

DAA

0,0E

FEN + CLE/3/5

28

DAA

0,0E

FEN/2

14

DAA

0,0E

IOD/1/5

7

DAA

195,2* 4740* 1342,1*
*
21,13
4,26
8,08

163,5*
6,55

336,9* 239,8* 2634,4*
3,77

7,58

1,29

Obs.:/1 iodosulfuron-methyl = Hussar®; /2fenoxaprop-p-ethyl = Podium EW®; /3 clethodim = Select 240 EC®; /4 2,4-D = DMA 806 BR®; /5
tratamentos onde foram acrescidos do adjuvante éster metílico de óleo de soja = Aureo ®, 0, 5 L pc ha-1. - Médias seguidas das mesmas letras
minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo agrupamento do teste de Scott-Knott (p≤0,05) * = significativo; NS = não significativo.

Em relação as características morfo-agronômicas da cevada, os resultados de
produtividade dos grãos da cultivar BRS Brau indicaram segurança na utilização de
iodosulfuron + fenoxaprop, apenas nas doses de 6,5 + 82,5 e 6,5 + 110 g ha-1, uma vez que
foram as única associações que não diferiram significativamente da testemunha sem aplicação
(Tabela 3). Entretanto, é importante ressaltar que quanto as características morfológicas
comprimento de espiga (COESP) e número de inflorescências por espiga (NISP), as referidas
associações de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl tiveram comportamento semelhante
ao iodosulfuron-methyl isolado, os quais foram significativamente inferiores a testemunha
sem aplicação, mas não implicando em redução de produtividade de grãos. Galon et al. (2014)
também relataram não haver redução nos componentes comprimento da espiga, número de
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espiga, e número de grãos totais na cultura da cevada, quando aplicado de isolada de
iodosulfuron-methyl, na dose de 5 g ha-1.
A adição de clethodim na associação de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl ou
iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + 2,4-D não apresentou viabilidade quanto aos
aspectos de seletividade para a cultura da cevada, sendo constatados elevados níveis de
fitointoxicação e redução significativa no comprimento de espiga (COESP), número de
inflorescências por espiga (NISP) e produtividade de grãos.
Esses resultados indicam que a associação das formulações comerciais de
iodosulfuron-methyl (Hussar®) e fenoxaprop-p-ethyl (Podium EW®) resultou na proteção das
injúrias e/ou mesmo evitou a morte da cevada. O herbicida do fenoxaprop-p-ethyl, não tem
registro para utilização nessa cultura no Brasil (RODRIGUES & ALMEIDA, 2011).
Para a cultura do trigo, observou-se que as cultivares de trigo BRS Campeiro e BRS
Gralha Azul apresentaram menores níveis de injúrias fitotóxicas visuais em relação a cultivar
de cevada BRS Brau, não sendo caracterizando sintomas para as associações de iodosulfuronmethyl + fenoxaprop-p-ethyl, e apenas leves sintomas fitotóxicos do iodosulfuron-methyl +
fenoxaprop-p-ethyl + 2,4-D somente para a cultivar BRS Gralha Azul (Tabela 3).

Tabela 3. - Fitointoxicação (%) da parte aérea das cultivares de trigo BRS Campeiro (exp. 2)
e BRS Gralha azul (exp. 3) aos 7, 14, 28 e 49 dias após a aplicação (DAA) dos tratamentos
com herbicidas isolados ou em associação. Guarapuava - PR, 2014.
Fitointoxicação (%)
Tratamentos

Doses g i.a.
ou e.a. ha-1

Exp. 2 (BRS Campeiro)

Exp. 3 (BRS Gralha azul)

7 DAA

14 DAA

28 DAA

49 DAA

7 DAA

14 DAA

28 DAA

49 DAA

6,5

0,0D

0,0D

0,0E

0,0E

0,0D

0,0F

0,0E

0,0E

82,5

9,2B

12,2B

40,2B

51,8B

8,8A

16,6D

19,4D

21,2D

55+54

27,6A

42,6A

85,6A

90,6A

5,6B

74,6A

88,2A

90,2A

335

0,0D

0,0D

0,0E

0,0E

0,0D

0,0F

0,0E

0,0E

IOD + FEN/5

6,5+82,5

0,0D

0,0D

0,0E

0,0E

0,0D

2,2E

0,0E

0,0E

IOD + FEN/5

IOD/1/5
FEN/2
FEN + CLE/3/5
2,4D/4/5

6,5+110

0,0D

0,0D

0,0E

0,0E

0,0D

0,0F

0,0E

0,0E

FEN/5

6,5+165

3,8C

0,0D

0,0E

0,0E

0,0D

0,0F

0,0E

0,0E

IOD + FEN + CLE/5

6,5+55+54

3,4C

9,2C

30,2C

40,6C

3,4C

47,6C

51,6C

53,2C

IOD + FEN + 2,4D/5

6,5+110+335

0,0D

0,0D

0,0E

0,0E

3,0C

3,8E

1,2E

0,6E

6,5+82,5+72+335
0
-

3,4C

8,8C

18,8D

23,4D

3,0 C

67,6B

82,2B

83,8B

0,0D

0,0D

0,0E

0,0E

0,0D

0,0F

0,0E

0,0E

Fcal

-

342,9*

CV (%)

-

23,10

IOD +

IOD+FEN+CLE+2,4D/5
Testemunha capinada

749,1* 4204,8* 6961,6* 127,1* 1337,9* 1916,3* 3416,3*
8
9
9
15,83
5,92
4,34
27,02
9,28
8,10
6,05

Obs.:/1 iodosulfuron-methyl = Hussar®; /2fenoxaprop-p-ethyl = Podium EW®; /3 clethodim = Select 240 EC®; /4 2,4-D = DMA 806 BR®; /5
tratamentos onde foram acrescidos do adjuvante éster metílico de óleo de soja = Aureo®, 0, 5 L pc ha-1. - Médias seguidas das mesmas letras
minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo agrupamento do teste de Scott-Knott (p≤0,05) * = significativo; NS = não significativo.
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É importante ressaltar que também não foram observadas injúrias visuais de
fitointoxicação das cultivares de trigo para aplicação isolada de iodosulfuron-methyl (6,5 g
ha-1), assim com também constatou-se menor tolerância da cultivar BRS Campeiro ao
herbicida fenoxaprop-p-ethyl (82,5 g ha-1), em relação a BRS Gralha Azul. Esses resultados
corroboram com os descritos por Rubin et al. (2012), os quais também não relataram sintomas
de fitointoxicação para iodosulfuron-methyl (5,0 g ha-1) sobre a cultivar de trigo Marfim.
Segundo Vargas & Fleck (1999) e Hartwig et al. (2006) existe variabilidade genética em trigo
para tolerância aos herbicidas inibidores das enzimas ACCase e ALS, respectivamente.
Portanto, isso evidencia que a constituição genética das cultivar pode determinar graus
variáveis de tolerância ou suscetibilidade a esses herbicidas, assim como de suas associações.
Cataneo et al. (2013) mencionaram que a associação de fenoxaprop-p-ethyl com o
safaner mefenpyr-diethyl aumentou o teor de lipídios em quatro cultivares de trigo, em
relação ao fenoxaprop-p-ethyl isolado. Segundo os autores, a ação de proteção do safener na
cultura do trigo está relacionada com o aumento no teor de lipídios na planta, que resulta no
aumento da composição de cutícula e membrana plasmática. Hess e Weller (2000) afirmaram
que o aumento desses componentes, pode reduzir a translocação do fenoxaprop-p-ethyl na
cultura do trigo, tornando-a tolerante a esse herbicida. Belfry e Sikkema (2015) descreveram
como excelente a tolerância de quatro cultivares de trigo submetidas a aplicação de uma
formulação comercial de fenoxaprop-p-ethyl + mefenpyr-diethyl.
Para a variável altura de plantas, apenas para o trigo BRS Campeiro foram constatadas
reduções significativas até a avaliação de 49 DAA quando submetida a aplicação de
associações dos herbicidas iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl e iodosulfuron-methyl
+ fenoxaprop-p-ethyl + 2,4-D (Tabela 3). De forma contrária, também foram observadas
reduções significativas para as duas cultivares, em todas as épocas de avaliação, quando
utilizado os tratamentos fenoxaprop-p-ethyl+ clethodim, iodosulfuron-methyl + fenoxapropp-ethyl + clethodim e iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl+ clethodim + 2,4-D.
Para o teor de clorofila, foi constatado que em ambos experimentos, as cultivares de
trigo apresentaram redução significativa quando submetida a aplicação das associações
iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl e iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + 2,4D até os 28 DAA, e não tendo mais essa interferência a partir dos 49 DAA (Tabela 4). Para
essa variável, é importante ressaltar que apenas os tratamentos na presença de clethodim e
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iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl (6,5 + 165 g ha-1), não conseguiram igualar-se a
testemunha sem aplicação aos 49 DAA, apenas para a cultivar BRS Gralha Azul.

Tabela 4 - Altura (cm) e teor de clorofila (índice SPAD) da parte aérea das cultivares de trigo
BRS Campeiro (exp. 2) e BRS Gralha azul (exp. 3) aos 7, 14, 28 e 49 dias após a aplicação
(DAA) dos tratamentos com herbicidas isolados ou em associação. Guarapuava - PR, 2014.
Altura (cm)
Tratamentos

Doses g i.a.
ou e.a. ha-1

Exp. 2 (BRS Campeiro)
7

IOD/1/5

DAA

14

DAA

28

DAA

Exp. 3 (BRS Gralha azul)

49

DAA

7

DAA

14 DAA

28 DAA

49 DAA

6,5

21,4C

24,0D

54,5A

68,3B

42,6A

53,3B

80,2A

83,8A

82,5

22,7B

25,0C

44,0D

50,9G

41,2A

54,8A

74,9A

71,9B

55+54

19,6D

20,8E

36,1E

44,6H

32,8B

27,2C

55,9C

56,6D

335

23,8A

26,9B

54,5A

67,5B

43,5A

55,3A

81,8A

83,7A

IOD + FEN/5

6,5+82,5

22,1B

25,8C

49,6B

65,6C

41,8A

56,1A

78,5A

84,1A

IOD + FEN/5

FEN/2
FEN +

CLE/3/5

2,4D/4/5

6,5+110

21,3C

25,2C

48,0C

66,4C

41,2A

54,9A

79,7A

83,8A

FEN/5

6,5+165

20,9C

24,3D

44,7D

62,6D

40,1A

54,2A

80,3A

83,9A

IOD + FEN + CLE/5

6,5+55+54

20,2D

25,7C

45,5D

54,2F

35,7B

23,0D

62,6B

64,1C

IOD + FEN + 2,4D/5

6,5+110+335

21,8C

23,5D

54,3A

67,6B

43,5A

55,3A

79,9A

83,5A

6,5+82,5+72+335
0
-

21,3C

26,7B

43,6D

60,7E

34,9B

27,3C

63,1B

63,7C

23,7A

30,4A

58,5A

70,7A

44,4A

55,0A

80,4A

83,8A

Fcal

-

8,3*

25,4*

113,5*

315,6*

7,7*

1282,7*

22,3*

433,9*

CV (%)

-

4,74

4,21

2,69

1,70

7,87

1,81

5,84

1,47

IOD +

IOD+FEN+CLE+2,4D/5
Testemunha capinada

Teor de clorofila (SPAD)
Tratamentos

Doses g i.a.
ou e.a. ha-1

Exp. 2 (BRS Campeiro)
7

IOD/1/5
FEN + CLE/3/5
2,4D/4/5
IOD + FEN 5

14

DAA

28

DAA

Exp. 3 (BRS Gralha azul)

49

DAA

7

DAA

14 DAA

28 DAA

49 DAA

31,1

32,0B

32,7B

33,7A

32,1B

32,5B

33,4A

32,9A

82,5

31,3

27,7D

26,5E

33,0A

31,5B

32,1B

32,6B

33,2A

55+54

31,0

22,0E

10,2F

7,1B

24,3E

24,8E

21,3D

17,9E

335

31,6

32,0B

33,0B

33,1A

32,1B

32,5B

33,0A

33,4A

6,5+82,5

31,6

31,3B

32,9B

32,8A

31,4B

32,3B

33,3A

33,1A

33,1B

32,8A

31,9B

32,8B

32,8B

32,5A

6,5

FEN/2

DAA

FEN /5

6,5+110

31,3

32,0B

IOD + FEN 5

6,5+165

31,4

32,3B

32,9B

32,5A

27,5C

30,8C

31,9B

31,1B

6,5+55+54

31,5

27,2D

28,7D

32,0A

25,6D

27,6D

25,3C

23,4D

6,5+110+335

31,4

31,8B

32,8B

33,0A

31,9B

32,3B

32,8B

33,0A

6,5+82,5+72+335
0
-

31,3

28,6C

30,7C

32,6A

28,1C

27,6D

25,4C

25,3C

32,4

33,2A

34,3A

33,9A

34,7A

33,7A

33,5A

33,2A

Fcal

-

1,3NS

98,9*

982,5*

523,3*

58,8*

71,1*

201,2*

390,4*

CV (5%)

-

2,86

2,50

1,65

2,50

3,12

2,44

2,22

1,99

IOD +

IOD + FEN + CLE/5
IOD + FEN +

2,4D/5

IOD+FEN+CLE+2,4D/5
Testemunha capinada

Obs.:/1 iodosulfuron-methyl = Hussar®; /2fenoxaprop-p-ethyl = Podium EW®; /3 clethodim = Select 240 EC®; /4 2,4-D = DMA 806 BR®; /5
tratamentos onde foram acrescidos do adjuvante éster metílico de óleo de soja = Aureo®, 0, 5 L pc ha-1. - Médias seguidas das mesmas letras
minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo agrupamento do teste de Scott-Knott (p≤0,05) * = significativo; NS = não significativo.

Com relação as características agronômicas, produtividade de grãos (PROD) e peso
hectolitro (PH), as associações dos herbicidas iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl não
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diferiram significativamente da testemunha sem aplicação para as duas cultivares estudada.
Entretanto, no experimento 3, para o comprimento de espiga (COESP) e número de
espiguetas por espiga (NISP), a cultivar de trigo BRS Gralha Azul não apresentou diferenças
significativas em relação a testemunha sem aplicação (Tabela 5).

Tabela 5 - Características morfo-agronômicas comprimento de espiga (COESP) e número de
inflorescências por espiga (NISP), produtividade de grãos (PROD - kg ha-1) e peso hectolitro
(PH - kg hL-1) das cultivares de trigo BRS Campeiro (exp. 2) e BRS Gralha azul (exp. 3)
submetidas aos tratamentos com herbicidas isolados ou em associação. Guarapuava-PR, 2014.
Características morfo-agronômicas
Tratamentos

Doses g i.a.
ou e.a. ha-1

Exp. 2 (BRS Campeiro)

Exp. 3 (BRS Gralha azul)

COESP

NESP

PROD

PH

COESP

NISP

PROD

PH

IOD/1/5

6,5

11,1B

11,7B

3012A

73,5A

14,5A

15,8A

4575A

75,0B

FEN/2

82,5

7,8C

10,6C

1327C

73,0A

12,6C

13,8B

3657B

75,1B

55+54

7,5C

10,3C

823C

71,8C

10,6D

12,6B

1006D

72,6D

FEN + CLE/3/5
2,4D/4/5

335

11,4B

12,1B

2857A

70,7D

14,5A

14,7B

4363A

74,2C

FEN 5

6,5+82,5

11,3B

12,2B

2920A

73,0A

15,0A

13,9A

4582A

75,9A

IOD + FEN /5

6,5+110

11,1B

12,0B

2970A

73,3A

14,9A

15,0A

4612A

75,6A

IOD + FEN 5

6,5+165

11,1B

12,0B

2761A

73,0A

14,7A

14,8A

4376A

75,6A

6,5+55+54

10,4B

10,0C

1868B

72,3B

13,8B

11,2C

2564C

73,1D

6,5+110+335

11,0B

12,3B

3050A

70,4D

14,8A

14,9A

4717A

73,3D

6,5+82,5+72+335
0
-

10,9B

11,4B

2047B

72,7B

13,6B

12,8B

2869C

74,5B

12,1A

14,5A

3197A

73,5A

14,8A

16,7A

4912A

75,8A

Fcal

-

32,42*

21,73*

22,03*

17,4*

17,6*

6,05*

25,56*

28,29*

CV (5%)

-

5,42

4,97

15,62

0,82

5,13

10,00

14,02

0,65

IOD +

IOD + FEN + CLE/5
IOD + FEN +

2,4D/5

IOD+FEN+CLE+2,4D/5
Testemunha capinada

Obs.:/1 iodosulfuron-methyl = Hussar®; /2fenoxaprop-p-ethyl = Podium EW®; /3 clethodim = Select 240 EC®; /4 2,4-D = DMA 806 BR®; /5
tratamentos onde foram acrescidos do adjuvante éster metílico de óleo de soja = Aureo ®, 0, 5 L pc ha-1. - Médias seguidas das mesmas letras
minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo agrupamento do teste de Scott-Knott (p≤0,05) * = significativo; NS = não significativo.

Mahmood et al. (2013) relataram controle eficiente de gramíneas na cultura do trigo
utilizando a mistura pronta fenoxaprop-p-ethyl + mefenpyr-diethyl, com redução drástica da
matéria seca das mesmas. E ainda sobressaindo em relação a testemunha sem capina no
número de perfilhos, altura de plantas, comprimento de espiga, número de grãos por espiga,
peso de 1000 grãos, e principalmente na produtividade. Portanto, esse tratamento
proporcionou controle eficiente de gramíneas e seletividade a cultura do trigo. Yasin et al.
(2011) mencionam a excelente eficácia do fenoxaprop-p-ethyl para o controle de plantas
daninhas consideradas gramíneas.
As associações das formulações comerciais dos herbicidas iodosulfuron-methyl +
fenoxaprop-p-ethyl não interferiram significativamente no PH dos grãos das cultivares de
trigo BRS Campeiro (Exp. 2) e BRS Gralha Azul (Exp. 3), as quais tiveram classificação tipo

47

III e II, respectivamente, segundo Regulamento Técnico do Trigo (BRASIL, 2010). Além
disso observou-se que os tratamentos iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl + 2,4-D,
assim como iodosulfuron-methyl e 2,4-D isolados, também não diferiram significativamente
da testemunha sem aplicação somente para característica produtividade de grãos,
demonstrando também serem seletivas, mas podendo influenciar negativamente na qualidade
industrial dos grãos.

6.4 CONCLUSÃO
As associações das formulações comerciais de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-pethyl (6,5 + 82,5; 6,5 + 110,0 e 6,5 + 165,0 g ha-1), assim como de iodosulfuron-methyl +
fenoxaprop-p-ethyl + 2,4-D (6,5 + 110,0 + 335,0 g ha-1) foram seletivas para as cultivares de
trigo BRS Campeiro e BRS Gralha azul.
Para a cevada BRS Brau, apenas as associações das formulações comerciais de
iodosulfuron-methyl+fenoxaprop-p-ethyl, nas doses de 6,5 + 82,5 e 6,5 + 110,0 g ha-1, foram
consideradas seletivas, caracterizando maior sensibilidade em relação a cultura do trigo.
A adição de clethodim nas associações de iodosulfuron-methyl + fenoxaprop-p-ethyl
ou iodosulfuron-methyl+fenoxaprop-p-ethyl+2,4-D não foram seletivas para o trigo e cevada.
A formulação comercial de iodosulfuron-methyl (Hussar®) proporcionou proteção e
seletividade aos efeitos deletérios do fenoxaprop-p-ethyl (Podium EW®), quando utilizados
em mistura em tanque na cultura do trigo e cevada, podendo ser considerada como ferramenta
alternativa complementar no manejo de plantas daninhas desses cereais de inverno.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As associações das formulações comerciais de iodosulfuron-methyl (Hussar®) +
fenoxaprop-p-ethyl (Podium EW®) foram seletivas para as culturas do trigo e cevada,
podendo ser utilizadas como estratégias de manejo alternativo complementar no controle de
complexos de infestações mistas plantas daninhas, constituídas por nabiça, azevém e aveias.
A adição de 2,4-D nas associações das formulações comerciais de iodosulfuronmethyl (Hussar®) + fenoxaprop-p-ethyl (Podium EW®) somente foi viável para a cultura do
trigo, e pode servir para ampliar o espectro de ação no controle de espécies eudicotiledôneas.
Apesar dos resultados encontrados nesse trabalho terem indicado potencial
agronômico da associação das formulações comerciais de iodosulfuron-methyl (Hussar®) +
fenoxaprop-p-ethyl (Podium EW®), garantindo amplo espectro de ação sobre plantas daninhas
e seletividade principalmente para as culturas do trigo e cevada, estudos complementares
como novas cultivares e condições edafoclimáticas distintas, ainda são necessários para a
utilização com segurança dessa opção, em relação a produtividade e qualidade de grãos.
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