
CONTROLE DA TIRIRICA <�YE���� �g1�nd�� L.) ATRAVES 

DE METODOS QUIMICO E MECANICO 

REMATA TURBIAHI PAVEZI 

Engenheiro Agrôn�mo 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Victoria Filho 

Disserta�ão apresentada à E�cola 

Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz" ., da Universidade de São 

Paulo, para ohten�ão do titulo 
de Mestre em Agronomia., Area de 

Concentra�ão: Fitotecnia 

p I R A e I e A B A 

Estado de São Paulo - Brasil 

Junho ".'"" 1988 



i i 

CONTROLE DA TIRIRICA (C�2a�u� ��1�ndu� L.) ·ATRAVES 
• .-;,4 ..... il,, .- -' • - • •. ,· • •. • - . ...  -,_ �- .,., ' �-- , 

DE HETODOS QUIKICO E HECAMICO 

Aprovada em: 29.09.1992 

Comiss�ó julgadora: 

Prol. Dr. Ricardo Victória filho 

Prol. Dr. Keigo Hinami 

Prof.Dr. Antonio Augusto Lucchesi 

Prof. 

l 

REMATA TURBIAHI PAVEZI 

Orientador 

ESALQ/USP 

ESALQ/USP 

ESALQ/USP 



A meus pais 

Roberto e Harilda 

A meu esposo 

Deninclair 

As minhas filhas 

Tássia 

Tacila e 

Tamyris 

DEDICO 

iii 



iv 

Ao Eng. Agronômo REINALDO FORSTER 

por minha inicia�ão em pesquisa 

MUITO OBRIGADA 

por seu exemplo como pesquisador e dedica�ão 

à carreira agronômica 

MINHA HOMEHAGEH 



direta ou 

presente 

V 

AGRADECIMENTOS 

Expresso profundo agradecimento a todos que 

indiretamente colaboraram na realiza�ão do 

trabalho e em especial às seguintes pessoas e 

instituij;::Ões: 

Pr·o f. D:t"·. Ricardo Victoria filho, pela 

orienta�ão e revisão do texto. 

A' Escola. Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz" :; e ao Departamento de Horticultura, nas pessoas 

de seus professores, 

profissional. 

que contribulram para minha forma�ão 

Profs. Drs. Keigo Minami e Osvaldo Pereira 

Godoy :; pela colabora�ão. 

Aos srs. Luiz Ferrari e Aparecido Mendes, 

pelo auxilio na implanta�ão e condu�ão dos experimentos. 

Aos srs, Juliano Bellini e Antonio Gibelli, 

pelo auxilio nas operaiões de campo. 

Ao CNPq e CAPES :; pela concessão das bolsas 

de JHQ,U U. t CJ.1�.ãu a 

Ao Centro de Informática na Agricultura 

(CIAGRI ), por permitir o trabalho de digita�ão e impressão 



vi 

da d i sse:t' ta�ão. 

A MIXBASE INFORMATICA, nas pessoas de Edna 

e Gleiner Teruel Crivelini, pela colabora�ão na corre�ào e 

impressão final do texto da disserta�ào. 

Aos fu.nc i onàr· i os e funciof1t'ias do 

Departamento de Horticultura e aos amigos do curso de pós-

gradua��º' pelo incentivo e amizade. 

A minha mãe, Mar·ilda, ao st ... º Jonas Pinho 

Azambuja e sra., á sra. Maria José Salvador e Ldcia Helena 

Salvador, pelo apoio recebido. 



Vii 

SUMARIO 

página 

LISTA DE FIGURAS 

LISTA DE TABELAS 

RESUMO 

SUMHARY 

1. 

- 2.

3. 

INTRODUÇAO 

REUISAO DE LITERATURA 

2. 1.

2.3. 

2. 4.

2.5. 

2.6. 

2.7. 

Desct'iG;io 

Tubét'CUlo 

Semente 

Alelopatia 

CompetiG;ão 

botá.nica 

bulbo e

da tir·ik·ica. 

basal 

Contr·ole da tirir·ica 

2 .6. 1. 

2.6.3. 

Cul tl.lk'al 

Controle 

Controle 

ou mecânico 

qulmico 

i n te 91:'ado 

tr-ansloca(j;ão e mecanismo de a(j;ão 

dos her·bicidas 

2.7.1. 

2.7.2. 

2.7.4. 

2.7.5. 

Glyphosate 

2,4-D 

EPTC 

HSMA 

Benfu:i'esate 

MATERIAL E Ml!:TODOS n a c D n a a a a a a a a n a a a a a b a a a a a a a

i :X: 

:X: 

:x:iv 

xvi i 

1 

4 

4 

6 

17 

19 

22 

28 

28 

31 

51 

56 

56 

59 

60 

60 

61 

62 



3.1. 

3.2. 

Expel' i men tos 

Expel' i men tos 

3.2.1. Local 

em 

em 

3.2.2. Herbicidas 

casa-de-vegeta��º 

condi�ões de campo 

utilizados 

3.2.3. Equipamento de aplica��º 

3.2.4. Delineamento experimental 

3.2.5. Aplica�ão dos herbicidas 

3.2.6. Cultivo com rotativa 

3.2.7. Coleta de dados 

3.2.8. Análise estatlstica 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4. 1. Experimentos em casa-de-vegeta�ão 

4.2. Exp�rimentos em condi�ões de campo 

5. CONCLUSOES

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

viii 

página 

62 

65 

65 

66 

71 

71 

74 

75 

76 

77 

78 

78 

85 

102 

103 



ix 

LISTA DE FIGURAS 

Figura página 

1 - Perda de água dos tubérculos (%), relativa aos 

dias de secagem ao ar. Experimento 1, em casa-de-

vegeta�ão. Piracicaba, 1984...................... 79 

2 - Perda de água dos tubérculos (%), relativa aos 

dias de secagem ao ar. Experimento 2, em casa-de-

vegeta�ão. Piracicaba, 1988.. .. . .. ...•......•.•.• 81 

3 - Avalia�ão da. porcentagem de cobertura de 

tiririca aos 33 dias após os cultivos, nas 

par·celas onde foram aplicados os 

glyphosate, glyphosate + 2,4-D,

he:r-bicidas 

glyphosate + 

sulfato de amonio, EPTC, MSMA e a testemunha. 

Piracicaba, 1985-86.... .•• ..•.•.....••....•.....• 91 

4 - Avalia�ão da porcentagem de cobertura de 

tiririca aos 67 dias após os cultivas, nas 

parcelas onde foram aplicados os her·bicidas 

sulfato de amonio, EPTC, 

Piracicaba jl 1985-86 ...... . 

glyphosate + 

HSHA e a testemunha. 

92 



X 

LISTA DE TABELAS 

Tabela página 

1 - Tratamentos do Experimento 1, correspondendo aos 

dias de secagem ao ar, em casa-de-vegeta�ão. 

Piracicaba, 1984a 1111 Q11 Q ao a  63 

2 - Tratamentos do Experimento 2, cor:r·esponde1"l tes 

3 

aos dias de secagem ao ar. Em casa-de-vegeta�ão. 

pi i ... ac i caba, 1988 li a • g o li Q • li a = a :r 11 li li li a Q D a a • li a D Q li li li li • 64 

Resultado das Análises dos solos dos 

experimentos em condi�ões de campo, feitas pelo 

Departamento de Quimica da ESALQ/USP............ 65 

4 - Tratamentos, subparcelas e doses do Experimento 

3, em condi�ões de campo. Piracicaba, 1985-86... 72 

5 - Tratamentos herbicidas e doses do Experimento 4, 

em condi�ões de campo . Piracicaba, 1986-87. . ... 73 

6 - Tratamentos herbicidas e doses do Experimento 5, 

em condi�ões de campo. Piracicaba, 1988.. . . . .... 74 

7 - Dados meteorológicos (média do dia), data. de 

aplica�ão e outros dados referentes á aplica�ão 

dos herbicidas dos 3 experimentos em condi�ões 

de campo . ª ª ª ª ª n li ª º ª = ª ª º º º ª º ª º º ª ª li = º º º º = º Q º º u ll li ª li 75 



}:: i 

Tabela página 

8 - Escala ALAM, para avalia�ão de controle de 

plantas daninhas pelos he:1:�bicidas............... 76 

9 - Dados observados no Experimento 1, em casa-de-

vegeta�ão e avalia�ões aos 10 e 20 dias após o 

plantio (DAP>. Piracicaba, 1984................. 78 

10 - Perda de água dos tubérculos quando deixados ao 

sol para secar. Experimento 2, em casa-de-

vegeta�ão. Piracicaba; 1988.......... ... •. . . . ... 80 

11 - N�mero de tubérculos vivos ou mortos, a.pôs a 

coloca�ão em solu��o de tetrazôlio 0,1 <t' 
,,, .

Experimento 2, em casa-de-vegeta�ão. Piracicaba, 

1988 il n a ts ti D a a = it * ti n a n Ili II o a a a � a e n a II e n a e n o a a o a a a e a ir. � a 8 2 

12 - Avalia�ões do n�mero total de manifesta�ões 

epigeas nascidas em vasos com 5 tubérculos 

plantados em cada um. 

de 5 vasos. Experimento 

Os resultados são a soma 

em casa-de-vegeta�ão. 

Pi rac•i c:aba., 1988 Q • li ª ª ª ª ª D = D ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª D ª D ª D D ,, º 83 

13 - Resul tad;::)s p:r·ovenientes de 25 tubé:1:�c"l.1.los 

p 1 a.n tados. Experimento 2, em casa-de vegeta�ão. 

Pi:r·acicaba, 1988 ............ =................... 84 



Tabela 

14 - Resultados observados, 

produi�o de tubérculos, 

Resu.l tados provenientes 

quanto ao poder de 

apôs secagem ao ar. 

de 25 

plantados e observa�ão 40 dias após o plantio. 

:X: i i 

Piracicaba, 1988 = ª • li e ª ª = = = ª ª u ª Q = 111: D • •  ª ª 11 • a. ª • º ª 11 u u 85

15 - Controle da tiririca aos 15 e 52 dias após 

tratamento ( DAT); em ¾ ( escala ALAM). 

Experimento em condi�ões de campo. 

Piracicaba, 1985" ª º e "' º D ., ª º • º D º • ª ª º º ª º º •• ª º D • ª = º º 86 

16 - Rebrota da tiririca aos 33 e 67 dias após 

cultivo (DAC) com rotativa; em porcentagem de 

cobertura. Experimento 3, em condi�ões de campo. 

Piracicaba, 1985-86... ... • ..................... • 88 

17 - Compara�ão dos herbicidas, em porcentagem de 

cober·tura ., dentro de cada tipo de cultivo. 

Avalia�ão aos 33 DAC. Piracicaba, 1986.......... 89 

18 - Controle da tiririca aos 18 e 48 dias após 

tt·atamento (DAT), em ( escala ALAM). 

F.xpç,,·,·· i mPn t.n de campo . 

Pi:r-acicaba, 1986-8711 ª ª º º '1 . ª ª º º = 11 11 e11 u a 1111,;r au 11 11 11 =11 = 95 



xiii 

Tabela Pâgina 

19 - Controle da tiririca aos 88 e 118 dias apôs 

tratamento ( DAT ) , em o/. -� ( escala ALAM). 

E:x:pei·imento em condi�ões de campo. 

Piracicaba, 1986-87111111 ,;i11 a a 11D II II II DD D DD ll :S IID DDIS IID II DII 96 

20 - Controle da tiririca aos 14 1 28, 42 e 56 dias 

apôs tratamento (DAT), 

Experimento em 

em % (escala ALAM). 

cond i 1,i;Ões de campo. 

Pi r·ac i caba., i 988 .. i: s. .. º = • ti = • li li i: • e == = == ti = " e e: ª "' º = º .. == • .. 98 



xiv 

CONTROLE DA TIRIRICA <CYEe�n� �g1Dndn� L. > ATRAVES 

DE HETODOS QUIHICO E HECAHICO 

RESUMO 

Autora: Renata Turbiani Pavezi 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Vict6ria Filho 

O pre�ente trabalho foi reali�ado com 6 

objetivo de verificar o controle da tiririca <CYE��Y� 

�Q1un4Y� L. ), através de métodos quimico e mecânico, sendo 

os experimentos realizados na Escola Supe:r·io:;;' de 

Agricultura .. Luiz de Queiroz", 

Paulo. 

Campus de Piracicaba, São 

Os experimentos conduzidos em casa-de-

vegeta�ão do Departamento de Horticultura, consistiam na 

secagem dos tubérculos de tiririca, ao ar, por O a 20 

dias, visando a perda da viabilidade dos mesmos. 

Os experimentos em condi�ões de campo, 

toram conduzidos em áreas experimentais dos departamentos 

de Agricultura e Horticultura • Os herbicidas utilizados 

foram: glyphosat� ( 1,44 Kg/ha); glyphosate + 2,4-D (1,44 + 

0,36 Kg/ha)J glyphosate + sulfato de amonio (1,44 + 2 %)J 
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EPTC (4,32 Kg/ha) e KSHA (2,88 Kg/ha), no experimento 3. 

No experimento 4, em lugar de glyphosate + sulfato de 

amonio foi usado o benfuresate (2,00 Kg/ha) e, no 

experimento 5, a dose do glyphosate foi aumentada para 

1,92 Kg/ha. Os herbicidas foram aplicados apenas uma vez. 

No experimento 3, em condi�ões de campo, o 

em blocos ao acaso com delineamento experimental foi 

parcelas subdivididas, sendo as parcelas correspondentes a 

o, 1, 2 e 3 cultives com rotativa e as subparcelas 5 

herbicidas e uma testemunha, com 4 repeti�ões. Nos 

experimentos 4 e 5, em condi�ões de campo, foram 

utilizados blocos completos casualizados., com 5 

tratamentos herbicidas e uma testemunha. 

em casa-de-v�geta�ão foram em blocos inteiramente 

•�as11al izados.

A coleta de dados, nos experimentos em 

casa-de-vegeta�ão, foi feita por contagem das plantas 

emergidas, de 5 em 5 dias e aos 40 dias após o plantio 

foram observados: nümero de tubérculos vivos ou mortos, 

n�mero de manifesta�ões epigeas, nümero de tubérculos 

produzidos, nümero de tubérculos novos emergidos e nümero 

de gemas brotadas por tubérculo. 

tiririca, 

O efeito dos herbicidas no controle da 

nos experimentos em condi�ões de campo, 

avaliado por uma escala de notas da Asociaoiôn Latino 



Americana de Halezas <ALAM). 

xvi 

Somente dnas avalia�ões no 

experimento 3.!I foram feitas por porcentagem de cobertura 

(0 = nenhuma cobertura e 100 = cobertura total). 

As analises (teste F) e compara�ões (teste 

Tulcey) dos 

cone= l usões: 

dados obtidos per-mi tiram as seguintes 

1) Os tratamentos 10, 15 e 20 dias de secagem 

ao ar (DSA) diminuem a popula�ão de tubérculos em 40 1 48 e 

80 %; o nttmero de manifesta�ões eplgeas em 69, 80 e 80 % e 

a produ�ão de tubérculos em 67, 74 e 97 

r espec t. i vamen te, em casa-de-vegeta�ão. 2) O sulfato de 

3) O glyphosate 

mostra excelente 

amonio n�o ativa a a�ão do glyphosate. 

ou em mistura com 2,4-D, sozinho, 

c,ontrole, 

controle 

po:t� 60 dias e, após o cultivo com r-otativa, o 

contínua muito bom por atê 118 dias. 

4) EPTC e benfuresate mostram controle regular- em todos os

e:x:per-imentos, 1:.endo que, EPTC impede mais o crescimento 

das plantas de tiririca. 

apr-esenta ràpida penetra�ão, 

5) MSHA ê um her-bicida que 

matando toda a popula�ão de 

plantas mas, não impede a reinfesta�ão do local. 



SUHHARY 

CONTROL OF C�E��D� ��lndY� L., BY CHEHICAL 

AND HECHANICAL HETHODS 

:x:v i i 

Author: R�nata Turbiani Pavezi 

Adviser: Prot. Dr. Ricardo Victõria Filho 

This research were realized with objective 

to verify the control of C�E��ll� �21Yndn� L. by mechanical 

and chemical methods, at Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz", Pira.cicaba, São Paulo. 

The greenhouse experiments (1 and 2), 

conducted in Horticulture Department, 

drying tubers of Cx2��u� �21undu� L., 

looking at tuhers lost viability. 

consisted of air 

for O to 20 days, 

The field experiments 3, 4 and 5, were 

conducted on experimental are.as of the Agriculture (3 and 

4) and Horticulture (5) Departments. The herbicides used 

were: glyphosate C 1,44 Kg/ha)J glyphosate + 2,4-D (1,44 +

0 1 36 Kg/ha), glyphqsate + ammonium sulphate < 1,44 Kg/ha +

2 %), EPTC (4 1 32 Kg/ha); and HSHA ( 2, 88 Kg/ha) i n 

expe1:� i men t 3. ln the experiment 4, glyphosate + ammonium 
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sulphate was replaced by benfuresate (2,00 Kg/ha) and in 

e:x:periment 5 glyphosate rate was 1,92 

herbicides were applied only one time. 

The experimental designs 

experiment 3 - split plot design, with 0 1 

Kg/ha .. The 

:l, 

rototiller cultivation (40 days spaced itselt), 

field 

2 and 3 

5 split 

plot herbicides and one check and four replications, field 

experiments 4 and 5 - randomized complete blocks design 

and 4 and 5 replications. Greenhouse éxperiments 1 and 2 

in totaly randomized desing. 

The ana!ysis <F test) and comp.31.r· i sons 

(tukey's at 5 %) of the datas have permited the following 

conclusions: 1) The treatments 10, 15 and 20 air drying 

days reduce the tubers population in 40, 48 and 80 %,; the 

number of plants in 69, 80 and 80 % and the number of 

produced tubers in 67, 741 and 97 %, respectively, in 

greenhouse,; 2 ) Ammonium sulphate don't 

glyphosate actionj 3) glyphosate alone or mixed with 214-D 

show excellent control during 60 days and, aftet' 

rototiller cultivation, the control extend during 119 

daysJ 4) The EPTC and benturesate show regular control (41 

- 60 %) in all experiments, but EPTC retain the plant grow

more than the benfuresate; 5) MSHA has rapid penetration 

killing all the population, but don't hinder a new huds or 

tubers to reinfest the local. 
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1. INTRODUÇÃO

pertence a familia 

Cyperaceae' e é consider·ada a espécie mais agr•essiva desta 

família po:c· DOLL ( s.d.). HOLH (1969) a considera como uma 

das piores espécies daninhas do mundo, infestando áreas 

agricultáveis, geograficamente distribuldas de 30 - 35º 

Norte e Sul do Equador (WILLIAM, 1976). 

No Br·as i 1 ê cons i der-ada a pi:� inc ipal 

competidor-a nas culturas de milho, arroz, cana-de-a��car- e 

(BENDIXEN & NANDIHALLI, 1987). Plantas 

cultivadas, em competi��º com a tiririca, podem te:r· suas 

produ�ões diminuldas em: arroz de sequeiro - 41 a 90 %, 

alho 

s,:,ja 

qu i ah,:, 

89 tomate - 53 milho - 79 %, algod�o 45 

87 % ;, cana-de-a�ücar - 45 %, cenoura - 39 a 50 %, 

62 % e pepino - 43 % (DOLL, WILLIAM & 

WARREN, 1975 e KEELEY, 1987). 

E' conhecida no meio agricola pelos nomes 

de tiririca, atê amanh� e capim d.andá no Brasil; nutgrass, 

cocograss e purple nutsedge nos E.U.A. e Inglaterra, e 
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c,oqui to, coquilo, corocillo, coqui e cebolin na América 

Latina de l!ngua castelhana e Espanha. 

Existe muita controvérsia quanto ao seu 

pais de origem mas, BRANDÃO et alii ( 1985) acreditam que 

ela teve sua origem na India. 

brasileiros, 

marinhei:i:-os 

acr·edi t.3.m 

portugueses 

que 

No Brasil, 

tenha sido 

durante o

pesquisadores 

trazida por 

século XVI, 

estabelecendo-se no litoral brasileiro, e dai alastrando-

se por todo o pais (WILLIAM 1 1976). 

E' uma planta daninha perene de dificil 

controle devido a sua propaga�ão vegetativa, pois 

desenvolve-se por uma série de manifesta�ões epigeas 

•�onec tadas POit• uma. rede subten:·anea de 

termina em um bulbo basal ou tubérculo. 

Api'esenta um cr·escimento 

:i:·· i zoma.s, que 

ràpido e 1..1.ma 

propaga�ão vegetativa intensa, podendo crescer de 1 a 3 

cm por dia, e um ünico tubérculo, crescendo horizon�a! ou 

descendentemente, em 90 dias pode produzir até 100 

tubêl:'culos novos (DOLL, s.d. L 

Sua erradica�ão é extremamente difícil e só 

conseguida em àreas muito pequenas, onde se fa.z o

peneiramento da terra e mesmo assim, se sobrar um �nico 

tubêr·culo, na primeira chuva, a ârea estará reinfestada. 

Sendo assim, depois de estabelecida, só resta a soluião de 



controlá-la nos períodos de ma i ot' 

culturas. 

competi�ão 

3 

com as 

E' resistente a tradicionais e moder·nos 

métodos de e desenvolve-se bem quando a 

competi�lo com outras plantas daninhas ê eliminada, pois a 

grande maioria dos herbicidas utilizados não a incluem em 

seu espectro de havendo necessidade de 

herbicidas para controlá-la. 

novos 

O her·bicida glyphosate tem sido usado no 

controle da tiririéa, e SUWUNNAMECK & PARKER (1975) citam 

que o sulfato de amonio ativa sua ��ão. Também DOLL <s.Â. > 

afirma que gradagens profundas e repetidas durante a êpoca 

seca do,ano, com o fim de expor tubérculos ao sol, tem 

reduzido bastante a prolifera�ão dos tubérculos. 

o presente trabalho foi conduzido com o

objetivo de verificar o efeito dos herbicidas glyphosate, 

,glyphosate + 2,4-D, glyphosate + sulfato de amonio, EPTC, 

HSMA e benfuresate no controle da tiririca, como também 

verifiçat' o efeito da associa�ão do controle mecânico, 

utilizado na época seca, na infesta�ão da tiririca; em 

condi�õ�s de campo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Desori�&o botânica da tiririca 

A tiririca foi classificada por CRDMQUIST 

(1981) em: 

DIUISAO; Kagnoliophyte 

CLASSE: Liliopidae 

SUB-CLASSE: Commelinidae 

ORDEHt Cyperales 

FAMILIA: Cyperaceae 

GENERO� Çy2g�y� 

ESPECIE: CYE��u� �21undu� L� 

Espôcies da familia Cyperaceae assemelham

se A espécies da familia Gramineae, mas são distinguidos 

pela filotaxia 1;3 e folhas que tem a bainha fechada, 

usualmente haste sem n6s, ausência de l!gula e oada flor 

em uma gluma simples. A familia tem 75 1ênaros a 4000 

espécies <WILLS, 1987). 

A tiririca ê uma planta daninha perene que 
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raramente reproduz-se por semente, sendo extensivamente 

reproduzida 

fle:x:!veis, 

por rizomas., 

depois to;:-nam-se 

o� quais !:-ão brancos 

lignificados ou duros. Os 

riznm.=;,.s desenvolvem-se ascendente, horizontal ou 

descendentemente. Os que crescem ascendentemente chegam à 

superficie do solo para formar um bulbo basal que produz 

uma manifesta�ão ep!gea, ra!zes e outros rizoma•. Os que 

�xten.dem-se descHHLden temente ou horizontalmente, 

origem a tubérculos que repetem o ciclo formando outro 

numa cadeia, ou produzindo novas manifesta�ões 

eplgeas (HAUSER, 1962>. 

As folhas são dispostas em 3 

lustrosas, verde escuro e oarenadas. Elas tem 

de 6 a 10 mm de largura e de 10 a 35 cm de comprimento. A 

raquis tem a base embainhada pela$ folhas.l' é ereta, 

simples, lisa, 

term.tnal, a 

tr-iangul.ar J 

t1 

e tem de 10 a 60 om de 

Esta x'aqui s supor·t.a a 

�xual é simples 011 composta ( pouco 

desenvolvida), semelhante a umbela. 

Cada inflorescência ê envolvida por 2 a 5 

hrãcteas, fnlhas, maior que o ralo de 

sustent.a�ão .das flores. 

elípticos, 

ohovbides, 

Semen.t.es individuais s�o aquénios 

normalmente desprovidos de brácteas, às vezes 

de se�ão transversal triangular, r.om uma das 
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faces planas, e um pouco mais larga, as outras duas também 

planas ou convexas, cnm 1,2 a 1,4 mm de comprimento por 

0,7 a 0,8 mm em sua larguraJ Apice arredondado, mucronado 

e raramen�e com pistilo ou parte dele persistenteJ base 

arredondada, curto pedicelada, onde se inserem 3 setas 

hipógenas que se destacam facilmente. R os t r o a ,1 -!=:ente , 

Perioarpo marron enegrecido, ligeiramente reluzente, com a 

superfioie muito finamente reticulada e recoberta por uma 

pellnula ceróide (CORREA, 

WILLS, 1987>. 

1975; BACCHI et. alii, 1984 e:

2.2. Tubérculo e bulbo basal 

Existem duas es tr\1tnras subterrâneas que 

podem ser consideradas propêgulos vegetativos: tubércrnl os 

e bulbos basais. Do tuhérculo· original 2 podem germinar d� 

1 a 3 gemas, dando origem a hRlhos basais, Os bulbos 

basais alo subterraneos e contém os merif,tema• para 

forma�Ao de folhas, rizomas, ralzes e flores, Um b,llbo

ba.sal inicial, que é formado de cêlulaf, meristemàtioas 

localizadas na ponta do ri�oma, ori§inArio do tubérculo 

!terminado, pode produzir uma man.ifesta�ão eplgea com 

raizes fibrosas e rizomas. Destes rizomas, novos bulbos 

basais (secundários) ou tubérculos podem ser formados. 

Estes bulbo• basai& produzirão novamente rizomas, ralzes e 

manifesta�ões eplgeas, e, os tuhérnuloss produzirão novos 
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bulbos basais e, então haverá um complexo sistP.ma de 

tub6raulos1 bulbos basais, rizomas e ralzes (KOGAN, 1987 e 

STOLLER & SWEET, 1987>. 

Os tubérculos contem muitas gemas, 

como unidade de dispersão. 

solo por longos per!odos e 

Eles permanecem dormentes no 

germinam quando encontram 

�ondi�ões ambientais favoráveis <STOLLCR & SWEET� 1987 ) • 

Os mesmos autores comentam também que na tiririca, os 

bulbo& basais e tubérculos são similares na aparência e 

caracteristicas de br�taião. 

A forma�Ao de tubérculos oome�a 4 a 6 

semanas apôs a brota�ão e a sua propaga��º e distribui��º 

no solo 6 descrita por vàrios autores. 

DOLL ( �- .<L ) �noontrou, nos 1◊ cm de 

profundidade de solo, 65 % de tubêroulos; de 10 a 20 cm 1 

30 %; de 20 a 30 cm, 3 % e, em profundidades maiores que 

30 om, 2 % ma&, somente em solos arenosos1 e observou que 

se tubérculos fossem plantados de 30 em 30 cm em 1 hectare 

Cha>, produziriam 7,63 milhões de manifesta�ões �plgeas e 

11,05 milhões de bulbos basais e tubérculos no final de 3 

meses. 

HAUSCR (1962) plantou tubérculos de 30 em 

30 cm e obteve» no final de 1 ano, 5,5 milhões de 

m�nifesta�ões epig�as e 11 milhões de tubérculos e hulbos 



por ha. 

BHARDWA,J VER NA ( '.!.968) 1 

8 

na Indi�.,. 

encontraram 95 % dos tubérculos nos 30 cm superiores do 

solo, sendo que 67,5 % encontravam-se entre 7,5 e 22,5 cm. 

De 30 a 45 cm encontraram 5 % e comentaram que 1 

tubérculo, dâ origem a 103 outros em 4 

meses. Para ALMEIDA (1972) serA 6,9 mil em 1 ano. 

OLIVEIRA et alii ( 1984) verifioaram, em 

Araras <SP>, que 80 % do& tubérculos e bulbos estavam nos 

primeiros 20 cm de solo e estimarams 

que 40 cm de solo, em profundidade, 

à partir de 1 m2, 

têm 10 toneladas/ha 

de biomassa verde da parte suhterranea de tiririca. 

Para SIRIWARDANA & NlSHIHOTO <1987> os 

primeiros 30 cm de solo infestado de tiririca contem 4,9 a 

5,1 mil bulbos e tubérculos por mi, 6 semanas apôs o 

cultivo e irriga9&0. Os primeiros 4J 8; 12 e 16 cm têm 45J 

79; 95 e 99%, respectivamente de bulbos e tubérculos. Os 

a pequenas profundidades são mai ort1s e

apresentam maiqr porcentagem de biomassa seca. Do total de 

t.-ubércul 0'!:-1 51 % foram produzidos pelos tubêroulns 

originais. Após 6 semanas do cultivo realizados somente 

15 X do total de tubérculos não estão conectados à parte 

aérea. 

ln.icia�lo e desenvolvimento de rizoma e 
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forma�ão de tubêroulos podem ou não ser controlados por 

fotoper!odo, existe controvérsia entre autores. 

HOROWITZ (1972a) encontrou que o 

comprimento do dia não tem efeito na tuheriza�ão de 

tiririca e sugere que a temperatura m!nima de 20 ºC ê 

necessária para estimular o processo. 

quando 

à luz, 

RINCOM & WARREN (1978) observaram que 

as manifesta�ões ep!geas de tiririca são expostas 

os rizomas de5envolvem bulbos basais e em 7 dias 

aparecem novas manifesta�ões epigeas. No 10Q dia estes 

bulbos basais jA têm raizes. No 12Q dia come�a a forma�ão 

de novos rizomas e na 4ª semana a forma�ão dos tubérculos. 

KOGAK & GONZALEZ (1979) citam que as 

manifesta�ões ep!geas novas atingem o pico aos 70 dias 

e à partir dais come�a seu processo de 

por nutro lado, a forma�Ao de tubérculos 

continua indefinidamente. 

Fotoperlodo mais longo que 12 horas/dia 

promove o desenvolvimento do rizoma e a produ�ão de 

folhas. 

rizoma, 

enquanto que mais ourto promove a tuberiza�ão do 

ou seja, a formaião de tubérculos <BE�DIXEN & 

NAMDIHALLl 1 1987 e KOGAN, 1987), 

senslvel ao 

ALHElDA (1972) afirma que a tiririca ê 

fotoper!odo, exigindo nm mlnimo de 12 
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horas/�ia de luz. 

Altos nlveis de nitrogenio reduzem a 

forma�Ao de tubérculos mas1 promovem a forma�ão de rizomas 

e manites\a$ões eplgeas <STOLLER, 1973). 

Quando hà disponibilidade de nutrientess o 

estabelecimento de novas maniles\a$ftes eplgeas predomina 

sobre a rorma�fto de tubêroulos (KOGAN, 1987>. 

formados, 

Uma grande propor�lo de tubérculos, jà 

permanecem dormentes e n&o produzem novas 

manifesta�nes ep!geas. Efita ê mais uma das caraoter!stica 

que torna dif!cil o controle desta planta daninha, porque 

os tubérculos não apenas sobrevivem em condi�ões extremas, 

mas também aumentam sua capacidade de infesta�ão. Contudo, 

a dormência pode ser interrompida se DL tubêrcnlos 

separados da cadeia. 

forem 

Existem dois tipos de dorninAnnia apical da 

tiririca; 1) a dominAnoia do tubérculo final da cadeia 

sobre os outros tubérculos interligados ao sistema 

tubérculos-rizomas e 2) a dominância apioal no tubérculo 

isolado, onde a brota,ão da gema apioal inibe a brota�Ao 

das d�mais gemas. Cada tubêroulo pode ter acima de 12 

mas somente 2 ou 3 1erminam, sendo que o gema

apical germina primeiro, As outras poder�o germinar, 

a morte ou separa�Ao da primeira (KOGAM, 1987). 

após
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HOROWITZ (1972a) deixou tuhê�culos expostos 

a diferentes temperaturas por 25 dias. Entre 19 e 39 ºC 

hrotal,rlAo, 

UEKI (1971) e GUHNE (1974) observaram que a 

temperatura ótima para brota��º estã entre 30 e 35 ºC e 

que ela não ooorre em temperaturas maiores que 40-43 ºC e 

menores que 10-15 °C. 

STOLl-ER ( 1973) notou que 10 d.e,�-

tuhêroulos sobreviveram, em laborat6�io, estando a 2 ºC 

por 12 semanas e que a exposiJAo a -2 ºC por 4 horas ou 

mais, matou 50 % dos tubérculos, concordando com BENDIXEN 

& NANDIHALLI (1987) quando �stes dizem que a tiririca 

ocorre em Areas em que a temperatura d�ar ê maior que 
/ 

--PC. 

Estas mini.mas; mãxirnas ótimas 

temperaturas são oonsid�radas �m rela@ão ao ars porque em 

rela�ão ao solo, os tubérculos &ão exposto• a varia�lo 

diArla de temperatura, e germinam melhor em temperaturas 

alternadas que em constante& (STOLLER & SWEET, 1987). 

Em rela�ão à Agua, UEKI (1971) observou que 

a hrota�Ao nAo foi evitada quando os tubérculos ficaram 

submersos por 200 dias, mas foi bastante reduzida quando o 

cont�6do de umidade caiu abaixo de 21 %. O autor ohama a 
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aten�ão para o fato de que o n6mero de manifesta�ões 

eplgeas por tuhêroulo aumenta com o aumento do peso do 

mesmo. 

HOROWITZ <1972h> deixou os tubérculos 

submersos por 8 dias em Agua corrente, e @.m outro 

tratamento por 4 semanas em água parada. Nenhum dos 

tratamentos afetou a capacidade de hrotaião que foi de 60 

a. 100 %.

Também em rela�ão A água, CRUZ & CARDCKAS 

<1974) colocarafu tubérculos submersos por 6 horas, 1, 7, 

14, 21 e 28 dias., além de uma testemunha. 

periodos, os tubérculos foram plantados e observaram a 

brota�ão por 15 e 30 dias. Todo& os tratamentos brotaram e 

o que ficou por 28 dias submerso foi o que produziu maior

nümero de hrota�ões. 

GUHNE (1974) observou que a brota�ão é 

melhor quando o solo está com teor de umidade entre 40 e 

60 X, da capacidade de campo e que com 100 % de capacidade 

de campo não ocorre brota�ão. rUENTES 4 DOLL (1976> 

c!i sco:rdam, porque obtiveram maiores valores de biomassa 

n6mero de brotos, infloresoência e tuherizapão com 

altos n!veis de umidade (75 a 100 %). Soment� em solo 

encharcado não houve condi�ão de hrota�ão. para. 

BENDIXEN & •ANDlHALLI (1987> a tiririca tolera solo 

encharcado e oresce melhor em solos irrigados. 
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MOOSAVl-NIA & DORE (1979a) observaram que 

quando um tubérculo foi plantado em vaso com capacidade de 

campo total, estresse moderado e estresse extremo, houve 

brota�ão ao final de 6 semanas, 5 e 3 manifesta@ões 

Em outro experimento, ep!geas por v�so, respectivamente. 

HOOSAVl-NIA & DORE < 1979b), plantaram um tubérculo par 

vaso e colocaram os v4sos à pleno sol, 50 e 75 % de 

sombra. Ao final de b semanas observaram que ocorr�ram 10, 

para os tratamentos 

acima. Conclu!ram que o• tubérculos brotam em condi�ões 

de �eoa e •ombreamento. 

WILLIAM (1976) não conseguiu diminui��º na 

nem no n6mero de manife•ta�Bes eplgeas, 

quando as vasas estavam submetido• a 63 1 de sombra e 

ainda observou que as folhas cresceram o dobro do tamanho 

normal. 

SEKDOYA & DOLL <1976) conclulram que ao 

reduzir a luz, a manifesta@ãn eplgea alnanpou maiores 

alturas, mas menor desenvolvimento. Somente oom 80 a 87 % 

de sombra é que foram notadas diminui�ões no n6mero de 

tubérculos e na produ�lo de matéria seca. 

profundidade 

brota�ão. 

Alêm dos fatores anteriormente relatados, a 

tubérculos afeta a capacidade de 
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KOGAN (1987) observou que os tuhl.!lroulol'>, 

plantados de 1-5 cm de profundidade, demoraram 4-5 dias 

para iniciar a brota�ão e apresentaram meno� manifesta�ões 

epf.gea.s, 

20 cm). 

que os plantados mais profundamente (5, 10s 15 e 

Os tubérculos plantados a 5, 10, 15 e 20 cm 

tiveram mais de uma gema brotada e o autor comenta que o 

fato i:-·e l ao i o nado 

disponibilidade de Agua, 

plantados superficialmente. 

com de 

comparada com os tubérculos 

Os tubérculos plantados à 30 

cm de profundidade demoraram 13 dias para iniciar a 

brota�ão e tiveram o n6mero de manifesta�ões ep!geas 

afetado. 

hrota�ão, 

A profundidade somente afetou o tempo de 

pois, o nttme:ro de 

ep!9eas/tub�rculo 

afetado. 

isolado não foi significativamente 

GUHNE (1976) afirma que 

aplgeas podem chegar à suparflcie do solo, provenientes de 

tubérculos plantados A uma profundidade de 80 cm. 

STOLLER & SWEET (1987) comentam que por 

causa da dominãncia apical e da dormência das �emas, os 

tubérculos permanecem no solo por longos perlodos e que a 

longevidade depende, 

tubérculo est6 no solo. 

Mantendo os 

da profundidade em que o 

tub6rculos de tiririca à 10, 

30, 70 e 90 X de umidade relativa do ar (UR> por 15, 
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30 1 45 1 60 1 90 e 120 dias e, depois plantando em vasos com 

areia (baixa umidade de solo>, HAGALHAES (1966) observou 

que somente os tubérculos mantidos em hajxa UR (10 e 30 

%) é que tiveram a sua brota��º prejudicada e à partir de 

•15 dias. Em solos com baixa umidade, mas com 90 1 de UR, 

os tubérculos tiveram possibilidade de brota�ão por 90 

,:!ias . Concluiu que a tiririca sobrevive a prolongados 

periodos de seca. Em outro experimentos o mesmo autor, 

manteve tubérculos em solos saturados de Agua, por 

diterentes perlodos de tempo e oh•ervou que mesmo após 230 

dias, a porcentagem de brota��º foi de 06 %, conchdndo 

que a infesta�ão de tiririca não ser• eliminada em solos 

eventualmente sujeitos a inunda�ôes tempnràrias. 

A dormência dos tubérculos ocorre 
( 

em 

condi$ões de seca e baixas temperaturas, mas ela pode s.er 

interrompida com chuvaJ condi�Bes amhientais favorAveis e 

sub&tAncias quimicas <STOLLER & SWEET, 1987). 

o impacto d.e 

(desidrata�ão) são fatores 

baixas O'U 

importantes na 

longevidade dos tubérculos, podendo causar sua morte. No 

Brasil, a desseca,Ao por m�ios mecênicos ê a melhor opião 

de diminuir a infesta�ãn, is to por·que, no invr.-irno s-.i.o 

raras condi�ões que propiciam temperaturas que 

nausariam a morte dos tubérculos. 
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1 

Terry , citado por WILLIAM (1976), reportou 

que mais de 85 % dos tubérculos ticam dormentes quando o 

solo não ê cultivado. 

Cultivos que trazem os tuhêrcu 1 O!;- à

superf!oie do solo podam reduzir a popqla�ão em ambientes 

Aridoss porque a tiririca ê senslvel �.desseoa�ão <STOLLER 

& SWEET 1 1987 ) , 

DOLL (s.d.) notou que quando os tubérculos 

de tiririoa são expostos ao sol, necessitam de 7 a 10 dias 

para desidratarem-se e perderem a viabilidade, uma vez que 

o sol reduz a porcenta1em de Agua de 50 1 nos tubérculos 

recém coletados para 10 %, e nestas condi�õas os 

tubércqlos perdem a sua capacidade de brota�ão. 

ROROWITZ ( 1972b) ohtev,,, em casa de 

vegeta�Ao, com temperatura entre 14 e 54 ºCs perda total 

na viabilidade de brota�ão, apôs 10-11 dias de desseca�ão 

do& tubêrnulos 1 quando estes perderam 64 X de seu peso 

inicial. 

CRUZ & CARDEMAS ( 1974 ), em out.ro 

exp�rimento, colocaram os tubérculos ao sol por 6 horas 

P. 1 JI 7, 14 1 21 e 28 dias, além de uma testemunha. Após os 

1 

TF.RRY, P. ,J. 

glypho�-at.e 
5. 1 1974, 

Long-t.erm control of Cx2g�y� �g1nndu� with 

ln: EAST AFRICAM WEED COMTROL COMFEREMCE, 

f�2���ding� p.1-13, 
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perlodos, os tubérculos foram plantados e avaliados aos 15 

Os que ficaram expostos 7 dias tiveram sua 

brota9ão reduzida a 26 X e com 14 dias de sol não houve 

brota9ão. 

Em climas temperados, temperatura& altas 

do solo estimnlam a brota•ão e em climas áridos o estimulo 

é dado pela nmidade do solo (STOLLER & SWEET, 1987>. 

2.3. Sementes 

Os autores oonaordam que a propaga�lo 

atra.vés semente nlo tem muita 

dissemina9ão da tiririca. 

importância. na 

DOLL ( s,d.) comenta que ,.1. tir·irica proch1z 

atê 200 sementes por inflorascência e que em 1 ha pode 

apresentar 130 milhões de sementes por semestre. 

1 
Khamakhina , citado por BERTOLOTTI ( 1975) 

que as sementes de tiririca germinam em 

laboratório, à temperatura de 15 ºC, como também em 

locais onde a temperatura atmosférica estA entre 5 e 6 °C. 

Semente'!:- 7 a 9 anos, mos trar<>.m 

viahilidad�, �m condi�ões de laboratório, 

KHAHAKHINA, G.L. the seed germination of purple nutsedge 

<Cx2��llS �Q1Undna L.) SSR lS��2� Binl� HAnk�J 4: 72-
41 1969. 



18 

DOLL et alii (1976) encontraram baixa 

porcentagem de �ermina�ão de sementes de tiririoa e 

tiriricão <C���Cll& �aGnlanln� l .• >, depois de 2 anos de 
1 

armazenagem. Mas, citam Justice que encontrou 12 X de 

germina�ão em sementes armazenadas por 3 ou mais anos e» 

depois de 5 anos de armazenamento, esta porcentagem subiu 

para 75 %. 

THULLEM & KEELEY <1979) observaram que 

sementes de tiririca têm baixo poder germinativo. Em 3. 

experimentos conduzidos na Califórnia, uma média de 180 a 

1354 flores por inflorescência foram observada�:_em J anos. 

Somente 43 sementes foram coletadas e 9 germinaram. 

STOLLER & BWEET (1987) exclarecem que a 

tiririca produz sementes viáveis, mas são in�igniticanteR 

para propaga�ão porque não têm vigor vegetativo. 

KOGAN (1987) chama a at�n�ão para o fato de 

os tubérculos produiidos por semente são mais 

vigorosos 

tubérculo. 

que os tuhtrculos produzidos por outro 

JUSTICE, O.L. Seed produotion, vlability and dormancy in 

the nutgrass Cx2gcn� �91nndu� and CA e�Gul�nlum 

Jgucnal 21 Aiclanlluc�l R�a�a�ah, 73; 303-18, 1946. 



19 

2.4. Alelopatia 

Alelopatia ê a inibi�ão qulmica exercida 

por uma manifesta�ão eplgea (viva ou morta> sobre a 

germina�ão e/ou desenvolvimento de outras. Substâncias s�o 

excretadas pela parte subterranea das manifesta�ões 

ep!geas em desenvolvimento i

em decomposi�ão. 

diferente de competi�ão e, 

ou liberadas pelo material 

Portanto, a alelopatia· é 

em muitos casos, atuam 

conjuntamente não sendo fãcil diferenaià-las a nlvel de 

campo (KOGAM, 1987). 

HOROWITZ & rRIEDMAN <1971> comentam que a 

agressividade de certas plantas daninhas perenes como a 

tiri.ricas pode ser aumentada pela posslvel produ�&n de 

substâncias alelopáticas, principalmente pelos tecidos 

s1.1bterraneos, as quais passam para o solo e retardam a 

germina@ão ou r�duzem o n6mero final de manifesta�ões 

germinadas em culturas como a cevada. Estas

subs t.ãnc ias poderiam os. compostos fenólicos 

identificados por JAMGAARD et alii (1971>. Estes antores 

encontraram 12 compostos fenõlicos na folha da tiririca e 

9 no tuhêrculoJ n�o sendo encontrado no tubérculo o 

fA inibi@ão alelopAtica pode se manifestar 

das plantas daninhas sobre outras plantas daninhas, das 



plantas daninhas sobre as culturas ou vice-versa e da 

cultura sobre si mesma. Ma cultura da cana-de-a�6car 

existem exemplos de todas estas int�H•i:�elaii)õesj KOGAN 

(1987) observou que dent�o das reboleiras altamente 

infestada& de tiririca não cresce nenhuma outra planta 

daninha e nas linhas de cana-de-a�6car a infesta�Ao de 

tiririca ê menor <manifesta�ão eplgea/m1 > do que na 

entrelinha. As próprias manifesta�ões epigea� de cana-de-

a�ücar, 

bastante 

apesar de serem bastante r6sticas, são também 

prejudicadas no desenvolvimento. o 

perfilhamento é a fase mais afetada com o estande das 

manifesta�õe• epigeas chegando a ser reduzido em mai• de 

30 %, dependendo da variedade. 

A menor infesta�ão de tiririca na linha da 

cana-da-a�6car, poderia ser causada por sombreamento pois, 

com<"; se sabe, 

sombreamento e, 

esta planta daninha ê sensivel ao 

como jà foi •.}i ta.do anteriormente, 

alelopatia não e facilmente d�teatada a nlvel de campo. 

O efeito inibitório da• palhas de plantas 

daninhas na germina�lo e crescimento de outras plantas 

daninhas ê frequentemente observado. A muouna preta exerce 

forte a�lo inibitória sobre a tiririca. 

�OREN.:;:::1 ( '.i.984) con.segui.1.1 diminuir em 69 ,i a 

brota�ão de tiririca com o solo cob�rto de mucuna. O autor 

ainda comenta que a palha da cana-de-a�6cars normalmente 
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queimada durante o processo de colheita, apr�senta gr-ande 

potencial de utiliza•ão na supressão das plantas daninhas, 

pela sua a�Ao alelopàtioa manifestada sobre 

espécies e cita um exemplo t!pico que é o da tiririca, 

cuja emergência pode ser impedida por alguns centimetros 

da palha. 

/LORENZI < 1983) c:i tou que a reduj:ão da 

produ•ão de oana-de-a•6oar pela interferência da tiririoa 

é quase totalmente atribu!da à inihi•Ao alelopática. 

Observou que um canavial altam�nte infestado de tiririca e 

man t. ido "r,o limpo" à cus ta c!e capina� não teve S\Hi 

produ�ão de colmos significativamente aumentada. Por outro 

lado, a localiza�ão casual de parcelas em pontos do 

canavial totalmente desprovido de tiririca mostrou um 

incremento de 22 % na produ�ão de colmos em rela•lo à 

cana-de-a•6car colhida em reboleiras altamente infestadas 

cle ti rir i ca __ ._ 

Cevada, 

cebola, abôbrinha e tomate, 

quantidade de água diminuídos, 

pesada infesta�Ao de tiririca. 

pepino, rabanete, 

têm seu crescimento e 

quando crescem em solo com 

O crescimento da raiz e da 

parte aérea são reduzidos. As ra!zes primárias de pepino, 

cebola, 

de�-envo l vida!':,, 

menot' Ttl"!.mei-'o, 

ab6brinha e tomate slo pobremente 

A� ralzes secundárias são pequenas � em 

crescem verticalmente e são limitadas às 
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camadas superficiais do solo. As raizes advent!cias da 

cevada e do sorgo-grão, são similarmente afetadas. 

adi�ão, as taxas de respira�ão do pepino, abóh-rinha e 

sorgo grf;).o e tomate diminuem, ao passo que, �2m cevada, 

cebola ela aumenta, Composto misturado com solo infestado 

não diminuiu o efeito residual da tiririca. Extr·ato 

concentrado de tubérculo de tiririca, reduz a taxa de 

sohr·evivtmcia cebola e tomate, maE- n.�o 

altera a de pepino. Por 0,1 t·ro extra.to di hll.do 

estimulou elonga�Ao radicular d� pepino, cebola e 

rabanete, mas não a do tomate <HEISSNER et alii, 1982). 

Entretanto, STOLL:CR & SWEET (1987) afirmam 

que esta planta daninha não demonstrou inibi�ão de 

crescimento de culturas, no campo, pela alelopatia. 

2.5. Competi�ão 

MINAHI < 1973> exclarece que a :palavra 

competi�ão vem do latim "competere" e significa pedik' ou 

requerer. um mesmo recurso que um outro necessita. 

que algumas 

manifesta�ões 

Se1undo HAGALHAES C 1985> Já é nonheoido, 

9ramineas tropicais e outras espécies de 

adaptadas a clima àrido se 

distin�uiam por� alta taxa de fotossintese 1 baixa perda de 

co 

2 

na luz Cfotorespir.a�ão), anatomia -folia.r 
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caracterlstica e baixo consumo de Agua por unidade de 

matâria seca produzida. Todas ast�s caraoterlsticas tornam 

este tipo de planta (planta "C4") altamente competitivas 

em relaj:Ao às plantas cult-ivada,.s (plantas "C3"), 

tiri:r·ica està i:r,.c!ulda )1.0 grupo das plantas "C4", 

e a 

Em Vi•osa <KG>, WILLIAM (1976) observou que 

o n6mer.o de manifesta•õe• eplgeas de tiririaa diminui 

quando existem mais de 160 plantas/mi, porque a competip&o 

intraespec!fica reduz o seu crescimento cau.sando 

degenera�Ao de 30 a 40 1 delas em 7 semanas. 

O conhecimento da intera�ão cultura-planta 

daninha pode auxiliar o desenvolvimento mais eficiente do 

sistema de manejo, Também, o conhecimento da dura.ão da 

- interferência da planta daninha e o per.lodo critico de 

para prevenir perdas de produ•lo, é essencial 

para planejar pràticas de controle de custo efetivo 

( KEELEY 1 1987), 

WILLIAM & WARREM (1975) observaram a 

competi�ão de plantas olerlcolas oom alta densidade de 

popula�ão de tiririca i e verificaram que o periodo or!tico 

de competi$ão para o alho estA entre 3 e 13 semanas; 

o quiabo, o pepino e a cenoura av. 'Nantes' está entre 3 a

7' -semanas; para o tomate e a cenoura cv. 'Kuro<la' entre .3 

e 5 &emanas; para o repolho e o feijão aproximadamente 4 

semanas. 
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HO-ROW ITZ ( 1973) atribui as pe�das na 

produ�ão pela competi9ãa das plantas daninhas porque, 

estas emergem � desenvolvem primeiro que muitaL culturas. 

ELMORE et ali i ( 198.3) examinaram 

interferência das plantas daninhas com algodão. Das 

espécies estudadas, a tiririca foi a mais nompetitiva e a 

a ultima competidora. A 

interferência da tiririca explica sua habilidade em 

competir com plantas de porte alto. 

n.o Bra�.il, 

BEMDIXEN & NANDIHALLI (1987) comentam que, 

a tiririca ê considerada principal 

competidora nas culturas de milho, arroz, cana-de-a9ncar e 

hortali(ilas, 

BHARDWAJ & VERNA (1968) relataram que a 

tiririca extraiu 94.6 Kg de nitrogenio, 11 1 6 Kg de fósforo 

e 94,6 Kg de potêssio/ha e mais de 50 % desses nutrientes 

foram armaz.enados nos tubérculos, 

DOLL <s.d.) comenta que as perdas por 

oompeti�Ao da tiririoa em arroz de sequeiro variam de 41 a 

90 :%. Esta redu�ão deve-se a grande capacidade que a 

tiririca tem de extrair nitrogênio e Agua do &olo. 

Pl T:CU.l et alii (t983) es tud�.ViHíl 

competi�ão interespec!fioa entre tiririoa e soja, com 

igual quantidade de popnla�ão, durante 30 dias. Observaram 
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que a tiririca acumulou o dobro de P e K que a planta 

cultivada. Por outro lado, a soja acumulou três vezes mais 

Ca e Mg que a planta daninha. 

WILLIAMS et alii (1973) comentam que a 

oompeti�ão das plantas daninhas no perlodo ini.cial de 

desenvolvimento, reduz a produ�&o de muitas oulturas 1 mas 

em cebola, a oompeti�ão em qualquer p�r!odo do ciclo reduz 

significantemente a produ�ão. O milho verde necessita que 

as plantas daninhas sejam controladas 2 semanas após a 

e feijfio-vagem 3 semanas. Os 

conseguiram reduzir a competi�ão, diminuindo o espa�amento 

entre .as linha!:-, porque a tiririca é sens!vel ao 

s,:,mhreamento. 

W I LL l AH & WARRf.!Jll ( 1975) observa.raro que 

hor t;J.l i �as crescendo em alta infesta�So de tiririca (160 

manifestafões epl'l:leas/m2 ), tiveram sua produ�Ao reduzida. 

Para o feijão 41 %; para o repolho 35 %; para a oenoura 39 

a 50 %; para o pepino 43 %; para o alho 89 %; para o 

quiabo 62 % e para o tomate 53 %. 

A maior competi��º da tiririca com o milho 

ocorre nos primeiros 30 dias da emergência da cultura. 

per!o,:fo, e em competi�ão durante o resto do ciclo, ocorre 

uma perda de produ�ão de aperias 7 X, enq11an to que, 

campeti�ão durante todo o ciclo, a perda ê de 40 % <CRUZ & 
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No Brasil, OLIVEIRA et. 
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a 1 j_ i ( 1984 ) 

estudaram o efeito prejudicial da tiri�ioa sobre a cana

de-a�6car e oonclulram que sua presen�a em qualquer 

densidade (0,2 a 4,0 Kg/mi, de biomassa seca) influi 

negativamente na biomassa seca dos brotos das va�idad�s 

estudadas < !AC 52-150J NA 56-79; CB 41-76} I AC 58···480 e 

IAC 48-65). O n6mero de. brotos também foi prejudicado. 

DATTA & LLAGAS < 1984> avaliaram o efeito de 

plantas daninhas anuais e tiririca na produ�Ao de arroz. 

As plantas daninhas anuais, reduziram a produ�ão em 67 % e 

a tiririca 9ozinha em 51 %. 

KEELEY. (1987) estudou a competi�ão da 

tiririoa com culturas e verificou as se�uintes perdas: 

para o milho, crescendo em àrea com 200 a 500 plantas/mi, 

a perda foi até 79 XJ para o algodão, crescendo em àrea 

com 40 a 100 plantas/mi, a perda foi até 45 %; para o 

arroz, crescendo em área com 150 a 750 plantas/m2, a perda 

foi atê 59 %; para a soja, crescendo em Area com 128 a 640 

plantas/m2, a perda foi atê 87 % e para a cana-de-a�6car, 

a p�rda pode ser atê 45 %, 

área. 

A<:.. culturas 

dependendo da inf�sta�Ao da 

podem tor·nar-se rna. is 

competitivas, se a data de plantio for adiantada para 
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produzir sombreamento antes do tempo de maior produ@Ao d� 

tubérculos. Espaljl:anien tos menores ou programa�Ao de 

plantio, com a mesma ou maior popula@Ao, tamhém sAo 

benéfinos para aumentar competi�ão com a tiririca por luz 

e espa�o, Essas práticas também aumentam as produ,ões por 

melhor utiliza@Ao da â1ua (GLAZE, 1987). 

A soja só precisa de 1 mes livre das 

plantas daninhas, para que sombreie rapidamente, desde que 

os espa@amentos sejam menores. Os espa�amentos maiore5 têm 

a produ�ão diminuída devido a competi@lo (BURNISlDE & 

COLVILLE, 1964 e WAX & PEMDLETON1 1968). 

WILLIAM & WARREN (1975) observaram que a 

cenoura, cultivar 'Kuroda' aprflsentou maior capacidade 

competitiva contra a tiririca que a 'Mantes', e admitem 

que sejd devido à mais densa folhagem da primeira. 

SEN.DOYA & DOJ..l. ( 1976) notaram que a!:. 

culturas de milho e feijão apresentaram 80 % de sombra aos 

.J5 e 4() ,:l ias , respectivamente, indicando que poderiam 

competir com a tiririca. 

As p�rdas de produ�Ao podem sor pequenas ou 

dependendo do tipo de cultura, local idade, 

ocorrência de chuva ou irriga�ão, temperatura, fertilidade 

do solo, densidade de plantas daninhas, rapidez de 

emergência e crescimento tanto da planta daninha como da 
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cultura, dura�lo da oompeti�ão e alelopatia. 

WILLIAM (1976) chama a aten�ão para o fato 

de que, além dos prejuizos já mencionados, os rizomas 

d�sta planta daninha podem penetrar nas hortali�as de 

bulbo e raiz, como batata doce1 cebola e alho. DOLL (s.d. > 

observou isso em cebola, inhame, beterraba e mandioca. 

2.6. Controle da tiririca 

2.6.1. Cultural ou mecânico 

OOLL (s.d. > observou que cortes repetidos 

da folhagem podem ocasionar esgotamento das reservas e 

morte da manifesta�lo ep!gea, mas, o n6mero de cortes pode 

efetuados a cada 2 ou 3 semana•, sendo pouco 

prâtico e demorado este tratamento. 

1 
Day & Russel 1 cit�dos poir ltJ\GALHAE:-3 

( 1966 ), observaram que opera�ões de subsolagem e ara�ão 

profunda ., no sentido de cortar os rizomas e tubérculos da 

tiririca, impedindo a continuidade do suprimento de 

umidade proveniente do subsolo e, portanto induzindo a sua 

desseca�ão, têm sido empregadas com al�um rP-sultado em 

1 
DAY, B.E. & RUSSEL, R.C. 

survival of nutgrass tuhers 

Enll .... , 751, 1955 6 p. 

The effect of 

Cal.ii..... A!i;t..._ 

dr;-ing on 

f:JU:L,.. 51� .... 
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Cultiva�ão ê um componente necessário para 

pois a redu�ão dos cultivos 

mecAnioos possibilita a sua prolifera•ão <HAUSER, 1962). 

THOMAS (1969) comenta que os tubérculos que 

aom o cultivo mecànico, ficam à superficie, expostos à 

condi�ão de seca morrem, mas aqueles que ficam a 

profundidade maior que 3 cm não sofrem desidrata�ão. 

ALJíEIDA (1972) cõmenta que as ara�ões 

:profundas e frequentes a.penas diminuem 

temporariamente a densidade da popula•ão. 

parte aêrea da manifesta�Ao eplgea provoca a\ quebra da 

dormência do tubérculo mais 

brota�ões, e as araiiilôes, 

próximo, que emite novas 

enterrando os tub6rculos a 

maiores profundidades, não impedem a emissão de rizomas 

que dá origem a novas manifestaeões 

epigea.s, 

HOROWITZ (1972a> J em Israel, verificou que 

completavam S$U ciclo da vida anual �e elas 

e não 

fossem 

cortadas a cada duas semanas, por um perlodo de 4 meses e 

meio. Porém, a produ�lo de tubérculos era reduzida somente 

; .... 
0.6 

M 
fi>■ As manilesta�ões 

produziam tubérculos menores. 

'.I. 

A:o.drP.ws , se �\,ndo 

cortadas 

WILLIAM (1976)., 
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desenvolveu um método cultural que consistiu do uso de uma 

lâmina horizontal, que utilizada profundamente no solo, 

separava os bulbos basais e tubérculos dos rizomas, que os 

suprem de água e nutrientes. O método foi usado em uma 

6nica esta�Ao &eoa e controlou em 99,5 % a tiririca. 

A destrui�ão da parte aérea da tiririoa por 

meios mecânicos não ê a solu�Ao certa para o problema, a 

·menos que &ucessivos cortes da parte aêrea s�jam feitos

(KOGAN, 1987).

K0GAN (1987) cita Luzanto & Kogan (1984 

n�o publicado), quando fizeram repetidos cortes da parte 

aérea da tiririoa. 

r�alizaram 3 cortes; 

Iniciando com um 6nioo tubérculo, 

o lQ aos 40 dias, o 2Q aos 70 dia& e

o 3Q aQs 100 dias após o plantio. Conclulram que a rebrota

t . . . 
• 1r1r1ca não foi afetada e que houve produ9ão de 

novos tubérculos por manifesta�ão eplgea ao final dos 100 

dias, 

O cultivo meoAnico, 

dos tubérculos, 

visando provocar a 

climáticas 

caracterizadas por um perlDdo anual seco e quente e, 

r�lativamente prolongado, pode obter algum sucesso no 

cont�ole da tiririca <MAGALHAES, 1966 e DEUTSCH, 1973). A 

ANDREWS, F.W. The contr9l oi nutgra&s in Sudan Gezira 
EmEi�g JQu�n�l t�El. A��., 8: 215-22, 
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suscetibilidada à desidrata�ão, faz com que os tubérculos 

percam a viabilidade de brota�ão, quando expostos à 

condi�ão de solo seco1 por. meio de métodos mecânicos 

<SAKHARON & NAGARJAN, 1963 ), por 20 dias aproximadamente 

( MAGAUUU.::S 1 1966), No entanto este cultivo deve ser 

realizado quando a grande maioria dos tubérculo& tenha 

emergido (GLAZE, 1987). 

A cultura pode ter efeito 

banêtico no controle da plantas daninhas, pois, há.algumas 

culturas de crescimento ràpido que formam sombreamento 

rapidamente e reduzem potencialmente o crescimento e 

desenvolvimento da tiririca (GLAZE, 1987). 

A cobertura morta não é eficaz para 

controle de tiririca, visto que ela atravessa coberturas 

orgênicas ou flsicas CWARREN et alii, 1973 e WIJ .. LJ.A-M, 

-----1976 )-._ 

2.6.2. Controle qulmioo 

o conhecimento da biologia da planta. 

daninha A um passo importante para quem pretende utilizar 

o controla qulmico, pois permite uma melhor escolha do 

d� êpona e do tipo de aplicaj&os 

us.o racic,nal, obtendo o mâximo em eficAcia. 

bem como seu 

Devido a !'i-ua 

a tiririca tem sido uma das plantas daninhas 
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mais prohlemâticas e de difloil controle. Desde seu 

surgimento ê a mais nociva e disseminada em todo o mundo 

<KOGAN, 1987>. 

Muito� herbicidas foram test�dos para o 

controle desta planta daninha, entretanto, muitos deles 

apresentam controle pobre ou temporArio. As razões para o 

fracasso incluem transloca@ão marginal do herbicida aos 

inibi�ão t�mpor&ria da hrota�lo dos 

tubérculos, � controle de forma@ão de novos tubérculos ou, 

controle inconsistente quando aplicado a diferentes 

estádios de crescimento nu sob várias oondi�ões ambientais 

<PEREIRA et alii, 1987). 

Dos muitos herbicidas aplicados em pós

emergência testados, glyphosate tem mostrado o maior 

potenoial para supressão da rebrota de tubérculo• <PULVER 

& ROKERO, 1976 e MOOSAVI-NIA & DORE, 1979a). 

TERRY & MAGAMBO (1972), na Afrioa, testaram 

v4rio� herbicidas para o controle da tiririca1 em cultura 

de cafA j4 instalado. Os tratamentos de aplica9ão em p6s

emergênaia fDram aplicados, quando a tiririca �stava com 15 

cm de altura. Dos herbicidas utilizados o glyphosate, que 

apesar de não demonstrar diferen�a significativa entre as 

foi melhor na dose de 1,0 Kg/ha, A segunda 

aplica•Ao de glyphosate foi feita quando a tiririca estava 

com 50 X da folhagem verde e destruiu as manifesta•ões 
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ep!geas que emergiram ap6s a primeira aplica�ão, mostrando 

a vantagem de uma segunda aplica�ão. 

ZANDSTRA et alii ( 1974), na l ndi a., 

coletaram tubérculos, plantaram em casa-de-vegeta�lo e 

aplicaram 1lyphosate (4,0 Kg/ha), quando as manifesta�ões 

ep!geas estavam com 2, 3 e 4 semanas. Quatro dias após 

tratamento, os tubérculos e bulbos basais foram separados 

e colocados com benzil adenina para brotar. O resultado 

foi excelente em rela�lo à testemunha, sugerindo que 

glyphosate translocado para os tuhérc11l os 

desenvolvimento. 

TE:RRY. ( 1985 ) , na Tanzftnia, obteve controle 

total por 88 semanas, com a dose de 4,0 Kg/ha e 95 a 100 % 

de controle de folhagem foi conseguido com 2,0 Kg/ha. 

ZANDSTRA et alii < 1974>, na India, comentam 

que tratamentos repetidos, com glyphosate, em muitas 

esta�ões, são necess�rios para reduzir substancialmente 

popula�ões de tiririoa. Usualmente, a dose de 1,0 Kg/ha ê 

pouco eficaz mas, com aplica�ões frequentes (a cada 2 

semanas), pode-se obter um bom controle (Zandstra & 
'.I. 

Nishimoto , citados por TERRY, 1985>. 

1ZANDSTRA, B.H. & MISHIHOTO, R.K. Cffect of undi•turbed 
soil period on glyphosate control of C�E��llã �Qllllldll� 

L. ln: ASIAN-PACIFIC WEED SCIENCE SOCIETY CONFERENCE1

5. T6kio, 1975 E�ng��din•a p. 130-33.
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� FORSTER & DElJBER ( 1974 >, no Bras i 1, para o 

controle de tiririca em cultura de feijão, 

compara�ftes entre as doses 1,4 e 2,4 Kg/ha de g!yphosate, 

0,4 Kg/ha de paraquat e um tratamento que consistia em 

apenas uma capina, na êpooa em que os herbicidas eram 

aplicados. O plantio foi feito manualmente para que o solo 

não fosse revolvido. Na época da colheita, 114 dia1:. após 

houve controle total nas parnelas em que foi 

aplicado o glyphosate, e a porcentagem de plantas daninhas 

remanescentes da aplica�lo de paraquat, foi maior que a da 

parcela que recebeu somente uma capina. 

BERTOLOTTI (1975), em ,Jaboticahal (S.P. ), 

ap11cou glyphosate, em várias doses, para o controle da 

ti ri rica. Conseguiu controle por 30 dias com as doses de 

1,44 e 1,96 Kg/ha. Aos 60 d i �.f., somente as duas 

nltimas doses controlaram �ignificativamente a tiririca. 

WlLLlAH ( 1976 )., em Vi!iiO!HA <KG), encont:r·ou 

resultados de 60 1 90 e 98 % de controle, após 12 semanas 

da aplica�ão de glyphosate com as doses de 1,0; 

respeotivamente. Na nova 

aplica�ão foi feita com as mesmas doses e o controle foi 

melhor na 12�L 

DEUBER & FORSTER (1977) 1 em Campinas, 

realizaram 2 experimentos com aplica�ão de glyphosate para 

o controle de tiririca, O primeiro foi em condi�ões de 



campo nas doses ◊.48; 0,96 e 1,44 Kg/ha, com duas 

O segundo ap li ca�ões., distanciadas entr� si de 12 meses. 

foi )1.as doses 0,72.i 1,44· e 2,16 

Kg/ha, também com duas aplica$Ões distanciadas entre si de 

8 meses. Mcste experimento houve revolvimento de metade 

das parcelas apóR a segunda aplioa�ão, O oontr-ole da 

de manifesta�ões eplgeas e do ndmero de pop,1 l a�3.o 

tubérculos foi mais eficiente pelas doses mais elevadas, 

nos dois experimentos, sendo bem concordantes na dose 1,44 

Kg/ha. Em casa-de-vegeta�ão, v�rificaram a a�ão do 

herbicida sobre os tubérnulos, reduzindo seu crescimento e 

nümero, com eleva�ao da dose. Após a segunda aplica�1o, em 

oasa-de-vegeta�ão, somente com a dose mal� elevada e, em 

semi-parcelas revolvidas, 

de tuhérnulos. 

houve redu�ão do n6mero inicial 

ZANDSTRA a NISHIMOTO C1977>s na lntlia, 

Aplicaram estudaram o efeito de glyphosate em tiririoa. 

4,0 Kg/ha à manifestaeões eplgeas de 6, 

obtiveram Os 

12 e 24 &emanas e 

respectivamente, 

comparados com 74, 53 e 54 ¾ de manife�ta�ões ep!geas não 

tratadas . Separaram os tubérculos n�o brotados das r,adeias 

e aplicaram henzil adenina para for�ar a sua brota�Ao. 

Mão houve brota,ão nos tubérculos provenientes das 

manifesta�ões epigeas que o tratamento 

herbi.c:ida, ao passo que 77 a 90 % de brota�Ao ocorreu em 

tubérculos isolados de manifesta�ões eplgeas não tratadas. 
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BELTRAO (1978), no Mord�ste brasileiro, 

testou doses de l,OJ 2 1 0 e 3,0 Kg/ha em, uma e duas 

aplica�ões de glyphosate, espa�adas de 20 dias, Observou 

que apenas uma aplica�ão roi suficiente para controlar a 

tiririca por 50 dias, e a dose ideal foi de 2,0 Kg/ha, 

pois esta não diferiu de 3,0 Kg/ha. 

VICT�RIA FILHO et alii (1978), no Brasil, 

aplicaram glyphosate em solo tipo Latossol Vermelho 

Escuro, nas doses 0,36; 0,72; 1,44; 2107 e 4,14 

em 3 aplica�ões� abril, �etembro e dezembro. Os 

resultados mostraram que: a> apesar de não ter havido 

difaren�a estatlstioa entre as dosas, o glyphosate mostrou 

eficiência variAvel, dependendo da dose, no controle da 

tiriricaJ b) as popula�ões come�aram a aumentar à partir 

de 45 a 60 dia&, após a aplica�AoJ o) a tiririca não foi 

erradicada, me�mo ap�s a terceira aplina�ão no mesmo 

1 oca 1. 

TOTlf & SlHTH ( 1979 )., na lrns tr·ál ia, 

conduziram dois experimentos em anos oonseoutivos, usando 

glyphosate a 0,5J 1,0; 2s0 e 4,0 Kg/ha. A apllca�ão foi no 

final do verão. A dose 4,0 Kg/ha causou morte em 14 dias, 

ao passo que, 30 &las foram neoessArios para a dose de ◊,5 

Kg/ha. Dez meses após aplica�ão de 2,0 Kg/ha, a vegeta�Ao 

estava 90 % 1reduzida, sendo que doses mais baixas foram 
1 

menos eficazes. Vinte meses após os tratamentos houve 
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considerável rehrota, embora 50 dias após a aplica�ão 

houvesse sido feita contagem dos tubérculos e a redu�ão 

foi de 95, 90 1 85 e 80 % para as doses de 4,0; 2,0; 1,0 e 

HOOSAVI-NIA & DORE (1979a>, no Iran, 

mantiveram tubtrculos plantados em vasos em regimes de 

capacidade de campo, estresse moderado e estresse extrema. 

Após 6 semanas nestes regimes, aplicaram glyphosate. o 

solo regime de capacidade de campo apresemt.ou 

decréscimo na biomassa seca das manifesta9ões eplgeas, no 

comprimento dos rizomas, na biomassa seca dos rizomas e 

no ndmero total de tubérculos e bulbos. Em con.tra!'i-te, no 

s-.olo cr.J:nsex-·vado em condi�ões de estresse extremo, 

glyphosate mostrou atividade reduzida, o que pareceu·-lhes

estar relacionado com o comportamento fisioH,gico e 

morfológico das manifesta�ões eplgeas, resultado do 

estresse de umidade. Aplica�ão de água às raízes das 

manifesta�ões ep!geas crescendo em estresse, um.a semana 

ante& e uma semana depois da aplica�Ao do glyphosate, 

aumentou a sua atividade, provavelmente por causa da 

recupera�ão dos processos de dist6rhio& causados pelo 

dêfiait de umidade do solo. 

0,6 e 1,12 Kg/ha. 

As doses aplicadas foram 0,3J 

HOOSAVl-NIA & DORE (1979b>, em outk'O 

experimento, testaram o crescimento vegetativo da tiririca 
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em condi�ftes de sombra, sendo os tratamentos� a pleno sol 1 

com 50 e 75 % de sombra. 

glyphosate nas doses de 0,3J 

Após 6 semanas foi aplicado 

0,6 e 1,2 Kg/ha. As doses 

intermediária e alta, decresceram a biomassa seca da 

manifesta�ão ep!gea a 75 % de sombra, em 79 e 98 %1 

respectivamente. Plantas em 50 X de sombra foram afetadas 

significativamente somente na dose mais alta. Notaram que 

os tubérculos conservados em 75 X d� sombra tiveram 

habilidade de brota�Ao, quando foram replantados. 

CHASE & APPLCBY. (1979b), nos E.O.A., 

testaram a capacidade de hrota�ão da tiririca, após a 

aplica�ão de 1lyphosate, em diversas condi,ões de umidade 

de solo e umidade relativa do ar. Notaram que a 2,0 Kg/ha, 
1 

o gJyphosate foi mais eficiente na redu�ão da brota�ão à 

90 % de umidade relativa, 

mais baixa (50 %). 

em comparapão com a porcentagem 

epigeas em diferentes condi�ões de estresse de umidade 1 o 

tratamento mais eficiente foi de -2 bars, pois, reduziu em 

60 X a brota�Ao ao passo que, a 11 bars1 a redu�ão foi de 

apenas 34 %, 
14 

Este experimento foi comprovado pela 

C-glyphosate. Nos bulbos deixados a 90 X de
14 

umidade relativa, o C translocou-se tres v�zes mais que

e no tratamento a -2 bars, 

houve translocapão duas vezes mais que no limite alto. 

CAMPEGLIA (1985), na Argentina, comenta que 
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glyphosate mostrou bom controle da tiririna com 6,0 1/ha 

(produto comercial>, aplicado quando a manifesta�ão epigea 

estava em flora�ão. 

LEGUIZANON et alii (1983), na Argentina, 

aplicaram glyphosate a 0,96 e 1,92 Kg/ha de glyphosate, 

par� o controle de capim massamharà <Sn�abnm halg2�n•� L. > 

e tiririoa. A 9ram!nea foi controlada nas duas doses. A 

tiririca somente na maior houve controle. 

BEL'l'RAO et alii ('.1.983), no Brasil, 

aplicaram glyphosate nas doses de 1,0 a 6,0 Kg/ha em 

tiririca e chegaram ás seguintes conclusões; a) doses de 

2,0 e 3,0 Kg/ha ofereceram controle satisfatório por 30 

dias, oom apenas uma aplica�ão; h) o herbicida deve s�r 

aplicado quando a tiririca estiver com 6 a 7 folhas, com 

alto vigor vegetativo e antes do florescimento, e e) doses 

elevadas n�o são recomendadas pois o controle é semelhante 

à 3,0 Kg/ha. 

DAOU & SAGHIR < 1984), na Arabia, observaram 

que dentre os muitos herbicidas :someri. te 

glyphosate, nas doseA 310 e 4,5 Kg/ha controlou a tiririca 

e Ili�ila�ia aantuiualia. 

TURHAIL nos E.U.A., 

aplicaram, em oasa-de-vegeta@ão, glyphosate, 9luphosinate 

a sulphosate, a 0,5 e 1,0 Kg/ha, par� o controle da 
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tiririca e do tiririoão. A folhagem roi cortada a vários 

intervalos de tempo, após a aplioa@ão e a rebrota foi 

avaliada aomo lndioe de �fioàoia dos herbicidas. 

separa@ão dos tubérculos e posterior replante, somf.'!nte tis 

tratamentos oom �lyphosate n�o rebrotaram. O tiriric�o 

mostrou-se mais suscetlvel 

ti ri rica. 

ao& três herbicidas que a 

SlRIWARDANA & MISHIHOTO <1987) 1 n.a India., 

observaram que a aplica.ão de glyphosate afeta o bulbo

basal e dois tubérculos da mesma cadeia. Para um ótimo

controle a aplica9ão deve coincidir com o mâximo de 

tubérculos brotados e conectados oom a parte aérea, ou 

quando a maior propor9ão de propàgulos forem tubérculos 

novos, A aplica•lo deveria ser antes da senescência da 

manifesta9ão �plgea. Os autores comentam que Zandstra & 

Mishimoto, em 1975, observaram que o glyphosate afeta mais 

os tuhéroulos profundos que os que estão perto da 

superflcie do solo. 

PULVER & ROKERO <1976) 1 na Colomhia, 

testaram a mistura de glyphosate + 2 1 4-D ( 1,0 + 2 1 0 e 2 9 0 

4 2,0 Kg/ha>. A porcentagem de controle da tiririca foi 29 

e 69 ¾. Observaram um efeito antagônico, pois glyph.osate 

sozinho a 1,0 e 2,0 Kg/ha, 

tiririna. 

FJ.GUEH�EDO et 

nontrolou em 49 e 72 X a 

a 1 i i ( 1978 ) , no Brasil, 
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aplicaram glyphosate (1,0 e 2,0 1/ha)J 2 1 4-D (1 1 0 e 2,0 

1/ha) e glyphosate 4 2,4-D <1,0 + 1,0 e 1,0 + 2,0 1/ha), 

em 5 aplica�ões, espa�adas de 30 dias, para o controle 

desta planta daninha. O glyphosate na dose de 1,0 1/ha, ao 

final de 150 dias, reduziu para 7 X a popula�ão e a 2 1 0 

l/ha exterminou a 

primeira aplica�ão 

planta 

t•eduz i u 

rlaninha. A mistura, 

a populR�ão em 64 e 

já 

69 

na 

% ., 

respectivamente para as duas doses doses; aos 120 dias a 

redu�ão foi para 8 e 4 % e a 6ltima aplica�&o reduziu para 

5 e 3 %. O 2,4-D, na menor dose, precisou de 4 aplica�ões 

para reduzir a popula�ão para 32 % e depois da ultima 

aplica�ão, ainda aumentou de 32 para 34 %, Na maior dose, 

depois da quarta aplica��o, a tiririca foi reduzida para 

10 % e nem com a quinta aplica�ão a porcentagem diminuiu. 

HAMGOESOEKARJO < 1979>, no Korte de Sumatra, 

testou 1lyphosate isolado e em mistura oom 2,4-D, no 

r.,ontrole de plantas daninhas perenes, inolusive a 

tiririca. Verificou que a mistura 2,0 Kg de glyphosate + 

0,75 Kg de 2,4-D por hectares 

de glyphosate isolado. 

foi melhor que a aplica9&0 

, GILL et a.li i < 19B6 ), na Intiias embeberam 

tubérculos de tiririca em 50-500 ppm de 2,4-D e 100-1000 

ppm de �lyphosate por 150 minutos. O 2,4-D não impediu a 

brota�ão, mas, inici4lmente, inibiu o desenvolvimento dos 

brotos e as gemas brotada� apodrecerams na concentra9ão 



42 

mais alta, Glyphosata, na oonoentra�ão mais baixa, 

afetou a hrota�Ao dos tubérculos, promoveu crescimento e 

aumentou o n6mero de tubérculos formados. 

mais alta não houve hrota@ão. 

Ma ooncentra�ão 

SUWUMNAKEK & PARKER <1975>, na Inglaterra, 

observaram o fato de que sulfato de amonio ativa a a�ão do 

glyphosate, no controle de tiririca. Aplicaram sulfato de 

amonio <1,25J 2,5 e 10 Kg/ha> + glyphosate (0,1J 0,2; 0,4 

e 0 1 8 Kg/ha), e compararam oom a aplica�ão de glyphosate 

isolado. 

ep!geas 

Seis dias após a aplioa�ão, 

foram cortadas, O glyphosate, 

as manifesta�ões 

quando aplicado 

sozinho, apresentou baixa porcentagem de rebrota apenas na 

maior dose <0,8 Kg/ha), sendo que , na dose de 0,2 Kg/ha, 

a rebrota foi de quase 100 %. Quando aplicado na dose de 

0 1 4 Kg/ha, Juntamente com o sulfato de amonio, rião houve 

rebrota para qualquer das doses. Os resultados confirmam 

que esta atlva�Ao ocorreu ainda quando toram aplicados 

&eparadamente, mas, houve tendência de rebrota mais ràpida 

<5 meses apõs>, principalmente quando o &ulfato de amonio 

foi aplicado dias apó• o glyphosate; ao passo que, nenhuma 

rebrota ocorreu quando a aplica�Ao foi •imult&nea. 

CAMPEGLIA (1985), na Argentina, comenta que 

a adi�ão de sulfato de amonio ao �lyphoaate, 

o controle da tiririca.

TURNER (1985) 1 nos E.O.A., 

não aumentou 

afirma que 
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mqitos sais de amonio e de m�tais alcalinos melhoram o 

1 

eleito do glyphosate no controle da tiririca, Cita Terry , 

que conseguiu um pequeno aumento na atividade deste 

herbicida, oom 5 a 20 Kg/ha de sulfato de amonio. 

PUREA (1985) combinou glyphosate nas 

ooncentra�ftes 10J 6; J e 1,5 ml/1, com OJ 5; 10 e 15 g de 

uréia para controle de 6 espécies de plantas daninhas, 

�ntre elas a tiririoa. Connluiu que a adiiAo de 5 g de 

urêia 1 permite redu�ão na dose de glyphosat� de 10 para 

bml/1, sem perder a eficácia. 

ALKEIDA (1972) 1 em Ho�arnbique, conseguiu 

retardamento na emissão dos tubêroulos por mais de 4 

semanas, com 4,0 Kg/ha de EPTC. 

DEUBER & FORSTER (1974), no Brasil, 

utilizaram EPTC (0 - 21,6 Kg/ha) e uma e duas aplica�ões 

por ano 1 durante 2 anos, na cultura do feijão. Observaram 

que foram suficientes 2 aplica�ftes de 21,6 Kg/ha por ano, 

durante 2 anos, par• eliminar totalmente a tiririca, ao 

passo que uma aplica�ão desta dose por ano não foi 

suficiente nem para reduzir a popula�ão. Esta dose não foi 

esterilizante do solo, nem oom duas aplica•ões em anos 

TERRY,P,J. Seventh progress report of the EAST AFRICAN 

HERB!C!DE RF.SEARCH proJect R 2557/R 2995, 1 jan to 30 

June, 1975. 
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sucessivos. O feijoeiro tolerou satisfatoriamente as 

aplica�ões sucessivas de EPTC, mesmo em doses elevadas. 

' VICT�RlA FlLHO (1975) 1 no Brasil, testou 

EPTC <3,77 e 4,52 Kg/ha) em 4 experimentos. Nos 2 

primeiros1 nonse�uiu controle de 96 a 100 %, num solo oom 

razoável infesta�ão de tiririca, por 30 e 60 dias. Nos ?. 

ó.ltimos, onde a infesta�ãn era baixa, o controle foi de 

100 % por 75 dias. 

WlLLIAH et alii (1976), no Brasil, também 

util.i-z;,1ram EPTC, durante a esta�lo seca e a chuvosa, para 

controle da tiririca em hortali�as; quiabo, Pt1pino, 

alface, beterraba e cenoura. Controle satisfatório foi 

obtido com 2,0 Kg/ha, durante a esta�ão seoa e 4,0 Kg/ha 

0�1 ma.is, durante a esta�lo chuvosa. Somente beterraba e 

cenoura toleraram estas doses, quando foram plantadas 5 

En tt�e tanto; controle seletivo foi 

obtido quando a data do plantio da alface foi atrasada por 

3 ou 6 semanas, depois da aplica�ão. EPTC controlou 

tiririca por 3 a 6 semanas, com metade da dose raquerida 

para controlar as J espécies de gramlneas anuais. A 

persistência no solo ê maior quando incorporado em solo 

�eco. 

RlN.CON & WARREN ( l. 978 ) 1 no E.U.A., 

aplicarrim 5 tiocarhamatos, entre ules o EPTC, em tiririca 

e tiriricãn. O EPTC foi aplicado nas doses de 0,25J 
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1,0i 2,0; 5,0 e 10 1 0 Kg/ha. Os tiocarbamatos estimularam a 

brota�ãn de tiririca, nas doses pequenas, atê 3,0 K�/has 

mas a inibiram em doses altas. Os tubérculos não estavam 

mortos, porque rebrotaram quando plantados em solo não 

tratado. Observaram tamhêm, 

tuhêroulo5. 

DURIGAM & 

que EPTC retêm a produ�Ao de 

PAGHJ. (1986) 1 no Brasil; 

aplicaram EPTC (5,04; 5,76 e 6,48 11/ha); 2,4-D < 1,2 

Kg/ha) e 2,4-D + ametryne <0,96 + 1,5 Kg/ha), para 

controle da tiririca em cana-de-a�6oar. Aos 43 dia5 apôs o 

tratamento <DAT), o melhor controle foi EPTC, na dose 6,48 

Kg/ha, com 81,5 X de controle na linha e 95,1 1 na entre-

linha. Aos 77 DAT, os herbioidas aplicados em pós-

emergência foram mais eficientes na linha e EPTC na entre

linha. Não observaram sintomas de intnxica�ão, 

CRISTOFOLETTI & PAGHI (1986)J no Brasil, 

aplicaram EPTC (5,041 5,76 e 6,48 Kg/ha), para o controle 

da tiririca em cana-de-a96car .  Aos 16 DAT todas as doses 

apresentaram controle satisfatório, sendo que 6,48 Kg/ha 

apresentou 86 X de controle total. Aos 33 DAT, a terceira 

dose foi melhor nas linhas, com 66,4 % de controle e nas 

entre-linhas todas as dose� foram iguais, com 96,7 a 100 X 

de controle. Aos 60 DAT, 6,48 Kg/ha apre�entou 73 e 100 X 

de controle, para as linhas e entre-linhas; contra 37,7 e 

92 % do EPTC a 5,04 Kg/ha. Aos 103 DAT a avalia�ão foi 
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igual à anterior, 

cultura. 

com o EPTC sendo seletivo para a 

rERREIRA et 

aplica-ram EPTC ( l 1 43 a 

a. l i i ( 1986a ), 

5, 74 Kg/ha) 

no 

em 

Bra-sil, 

cebola 

transplantada. O melhor resultado, no controle da 

foi conseguido com EPTC, na maior do-i:;e, 

combinado com glyphosate + uréia. O EPTC mostrou-se 

fitotóxioo A cebola à partir de 2,87 Kg/ha, reduzindo o 

n6mero de folhas, altura da planta e produ�ão de bulbos. 

FERREIRA et alii (1986b), desta. vez 

aplicaram EPTC (1,43 a 4,30 Kg/ha) em 3 cultivares de 

alho. Obtiveram bom controle da tiririca por 60 dias após 

o plantio, com as doses à partir de 2,87 Kg/ha. Nouve 

queda na produ�ão de bulbos dos cultivares 'Amarantes' e 

'Co 492'. Somente a cv. 'Rosado' não foi afetado. 

HARTlN:S et ali i < 1987 ) 1 no Brasil, 

aplicaram EPTC, nas dos�s 3,6 a 7,2 Kg/ha, para controlar 

a tiririca em oana-de-a�6oar, A dose 5,76 Kg/ha apresentou 

um controle de 70 e 96 ¾ na linha e entre-linha, aos 40 

DAT e 68 e 86 % aos 80 DAT, sugerindo ser a dose ideal, 

Com o controle da planta daninha houve um total 

aproveitamento dos macronutrientes do solo pela cultura, 

observado pela produ�Ao, que na dose 5,76 Kg/ha foi de 121 

ton/ha, contra 92 ton/ha da testemunha •em capina. 
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DURIGAN & PAGKI <1987), no Brasil, também 

aplicaram EPTC (5,76 Kg/ha) para o controle de tiririca, 

em cana-de-a�6car . Aos 40 DAT, o controle foi de 96 e 70 

%, par-a linha e ent.re-l.inha. Aos 90 DAT, em solo areno!':-o-· 

médio e com baixa pluviometria, o controle foi de 83 e 72 

X, Em solo argilosos com alta pluviometria., o controle foi 

satisfatório ate 45 DAT, com 86 e 60 %, O F.PTC n�o é 

recomendado em condi�ões de chuva, pois o controle ê 

somente por 45 dias, 

M:ARTJ.NS < 1987 )_, Ti.O Brasil, t.amhêm 

verificou o controle da tiririca em cana-de a�dcar com 

EPTC (3,60 a 8,64 Kg/ha), Concluiu que 5,76 Kg/ha é a dose 

mais consistente para qualquer tipo de solo, em cana-soca. 

Mas doses menores ocorre uma redu�ão de eticàcia com o 

tempo. Conseguiu aumento da produtividade d� 19,5 X, em 

rela�ão � testemunha, O EPTC não deva ser aplicado 

diretamente sobre o tolete na nana-planta. 

HAMILTON. ( 3.971 >, ap l i e cn.1 HSMA 

para controle de tiririca e concluiu que 4 a B aplicapões 

de 5,b a 16 1 8 Kg/has em 1 �no controlam a maior parte das 

manif�sta,ões epigea&, Aplica�ões a cada 2 semanas de 

intervalo, diminui a rebrota mais r6pidamente 

aplica�ões com intervalos de 3 a 4 semanas} pois 1 13 

semanas após as aplica,õe&, havia urna média de 7, 22 e 63 

manitestaeões epigeas para os intervalos de aplica,Ao. 
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PATHAK et alii ( 1984), na {ndia, aplicaram 

4,5 Kg/ha de HSHA1 em tiririna a obtiveram nma peqnena 

redu�ão na biomassa seca das manifesta�ões ep!geas. 

ALMEIDA & RODRIGUES (1982), no Brasil, 

aplicaram benfuresate, em oasa-de-vegeta�Ao, em pr6-

plantio-inoo�porado CPPI >, a 0,8 Kg/ha. 

obtiveram 92 % de controle da tirlrica. 

Aofi 40 DAT 

As poucas 

vigor vegetativo de 81 %. Aos 55 DAT, o numero de bulbos 

vivos no solo e o peso da biomassa seca das manifesta�ões 

eplg�as era 88 e 90 X inferior à testemunha, 

CRUZ & CARDENAS (1974>, na Colombia, 

aplicaram 2,0 a 8,0 Kg/ha de EPTC para o controle de 

tiririca em milho. Na dose de 4,0 Kg/ha o controle foi de 

92 % da brota�Ao desta planta daninha por 45 dias e nas 

doses altas, ooasionon prejulzos à cultura com dirninui�ão 

de popula�ão 1 da altura de manitesta•ões eplgeas e ocorreu 

clorose. Em algodão, u&aram EPTC, vernolate, DS»A e HSHA. 

O EPTC e vernolate toram altamente tóxicos A cultura, 

ocasionando diminui�ão da popula�ão e da altura de 

manifesta�ões eplgeas. Aplica�ões dirigidas de DSMA e MSKA 

(4,0 Kg/ha) retardaram o cr�sGimento da tiririoa. Em 

arroz, aplicaram 0,5 Kg/ha de 2,4-D mas, 

tiririoa foi pouco efica?.. 

KOGAW & G0MZALEZ (1980>, 

o controle da 

nos E.O.A., 
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examinaram a produ�ão de tubérculos de tiririca e 

tiriricão e o eleito dos herbicidas HSHA ê glyphosate, 

RPlicados em pós-emergência e em prê-flora�ão. Em ambas as 

espécies, a produ�ão de tubérculos comeeou 10 dias apôs a 

emergência da primeira manifesta�ão ep!gea, sendo que em 

tiririca, o aparecimento de novas manife$\a�ões ep!geas 

foi mais vigoroso. Em ambas as espécies, a aplina��o de 

glyphosate <0,56; 1,12 e 1,68 Kg/ha), 21 dias após a 

emergênoia (9-11 folhas>, foi mais eficaz na redu�ão do 

n6mero de tubérculos que a aplica�ão em pré--rlora�ão. O 

glyphosate foi mais efetivo que MSMA nas doses comparadas. 

ALHtlDA & RODRIGUES (1982)1 no Brasil, 

compararam a efioi�ncia do glyphosat� e benruresate, no 

controle da tiririoa. Aos 40 DAT, glyphosate (21 4 Kg/ha) 

teve efeito insignificante, com eficácia visual de 5 %. A 

em rela�ão à testemunha, aos 60 DAT foi 11 

%. Benfuresat� foi aplicado a 2,0 e 3,0 Kg/ha (PPI). A 

eficiência aos 15 DAT foi 72 e 88 % de controle da 

tiririoa e aos 40 DAT 53 e 63 %. A biomassa seca aos 60 

DAT foi 57 e 15 % da testemunha. Conolulram que 

benfuresate, nas doses estudadas, controla, inicialmente 

bem a tiririca, mas não extermina a totalidade dos 

tuhêrculo$J permitindo a reinfesta�Ao do terreno. 

FERREIRA et alii (19860), no Brasil, 

aplicaram EPTC (1,43 a 4,3 Kg/ha) e glyphosate + uréia
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(1 1 64 + 8 1 0 Kg/ha) em alho (cultivar 'Rosado'>, para o 

controle de tiririoa. O glyphosate + uréia (aplicados 10 

dias antes do preparo do solo) aumentou a eficácia do EPTC 

(incorpo�ado 4 dias antes do plantio). A maior dose de 

EPTC reduziu a produ�ão. 

DUR1GAN ( 1986.a. >, no Brasil, 

benfuresate a 1,6; 2 1 0 e 2,4 Kg/ha em pré-plantio 

incorporado (PPI >; EPTC + antidoto a 6,0 e 7,0 1/ha; 2,4-D 

a 0,72 Xg/ha; benrur.esate a 2,4 Kg/ha em pré-emergência 

(PRE') e atrazine a 2 1 5 Kg/ha em pré-emergência, em milho, 

O benfuresate a 2,4 Kg/ha <PRE') foi o mais efetivo aos 15 

dias, tanto na linha1 como na entre-linha, com um controle 

total de 96,5 X. O benfuresate <PPl > apre&entou controle 

menor que EPTC + antidoto, nas duas dosa1ens, sendo o 

controle total do EPTC 86,2 e 93,9 % e do henru�esate 

60 1 1; 67,1 e 73,8 X para a& três dosagens. O benfuresate 

foi tóxico para cultura quando aplicado em pré-emergência 

e apr�sentou sintomas leves, com recupern�Ao total, nas 

doses incorporadas. Ma aplioa•ão em PRE, atê 46 dias1 

apresentou controle de 81 a 90 X e aos 68 dias caiu para 

61 a 70 %. Na aplioa�Ao em PPl, aos 46 dias o controle foi 

regular (41 a 60 %) para a maior do�e aplicada. O EPTC +

- -- + .I  1' - + 

.an,,.tau,,u, foi o 
__ _ ,, _ . ., 
mt:: ,. nu,· dos

1 -- ... 'l .: -- .: _f - --
n, a;::,-,., .l..., J. a-i:,. ';;, 

aplicados em PPI e manteve controle de 71 a 80 % na m�ior 

dose atê os 68 dias, 
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DlJR J. GAN ( :1.'�86h ) 1 no usou 

ben,uresat� a 2,0 Kg/ha em PPI e PRE e EPTC a 3,96 Kg/ha, 

para o controle de tiririca em feijão. Os resultados do 

benfuresate foram inferiores ao do EPTC mas, o autoi� 

constatou que a aplioaeão em PPI foi melhor que a 

aplioa�ão em pré-emergência. Aos 15 DAT o controle total 

da tiririca <linha + entre-linha> foi de: benfuresate PPI, 

PRI!: e EPTC, 

DAT 65,6; 

70,8; 60,4 e 94,8 %, respeotivamente e aos 36 

54,9 e 83,4 X, mas não houve diferen�a 

significativa na produ�ão de grão• e nenhum dos herbicidas 

injuriou a cqltura. 

2.6.3. Controle integrado 

Programas inten�ivo& combinando herbicida& 

e cultivos, geralmente resultam em aumento da produ��o e 

diminuip&o do custo oom tratos culturais (HOLSTUN Jr. et 

a J. i i , . 1960 ) . 

HAUSER (1963) comenta que o cultivo da Area 

infestada deve ser feito algumas semanas antes da 

aplioa�ãQ do herbicida. A separa•ãO dos tubérculos da 

cadeia quebra a dormência e promove germina�ão unilPrme, 

permitindo quq a aplica�Ao da herbicida coincida com a 

idade suscetivel de um maior ndmero de rnanitesta�ões 
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de plantas daninhas em 
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nos E.U .. A., 

c;O!iihin.ou 

herbicidas aplicados em pós-emergência em combina�ão com 

os cultivos e observou que, no final de 3 anos, a média de 

controle pelo herbicida toi de 50 % enquanto que combinado 

com cultivas, o controle foi de 75 %, 

BURNSIDE & WlCKS ( 1964), 

controle de planta� daninhas em sorgo, 

observaram que o 

com herbicidas ê 

poss!vel, mas a comhina@ão de cultivas e herbicidas, 

ir�oladamente. 

controle mais seguro que 

ARMSTRONG et alii (1968), 

o herbicida

n.OF.- E.U,A.,

usaram herbicidas aplicados em pré-emergência e pôs-

cultivos, em mi lho, em tratament,:>s 

i n.t.e:r·cal ado�-, As melhores produ�ões, comparadas com a 

tes.tf!m\tn.ha "nrJ limpo" foram; a) 1 cultivo com rota.tiva + 2 

cultivas + 1 herbicida de pós-emergência (97 %); b) 

herbicida de aplina@ão em pré-·ertterg�ncia. + 1 cultivo 

( 96% L 

BUCHHOLTZ & DOERSCH (1968) 1 no$.. E.U.A., 

aplicaram herbicidas, herbicida + 1 cultivo e, -,.omente 2 

01.1ltivos j em milho. As parcelas que receberam herbicida + 

1 cultivo (quando o milho estava com 0,54 m) apresentaram 

6 % a mais na produ�lo. 
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ZANDST.RA et al ii (1974), na J.ndia, 

aplicaram gJyphosate <2,0 e 4,0 Kg/ha) e NSHA <2,0 Kg/ha> 

para controle da tiririna, Foram 3 aplica�ões1 com 30 dias 

de 11'1.ter·valo. Após a 61tima aplica�ão, não houve 

movimenta�ão do solo por 3 meses. Apôs esta perlodo foi 

feita uma ara�Ao e novamente o solo 

rnovimenta•ão por 3 semanas. 

foi deixado sem 

o 

g!yphosate reduziu a populaão de tiririca em 26 e 67 X, 

para as 2 dosa�ens. Com a segunda e a terceira apliaa�ões, 

a popupla�ão foi substanoialmente diminuida, 

solo ficou sem movimenta�lo por 3 meses, a tiririca voltou 

a :reinfer:.tar . O HSHA reduziu significativamente a 

popula�ão apôs a segunda apliaa@lo. Após a ara�ão os 

não �iferiram entre si. Conoluiram que t r.a tamen tos 

glyphosate.P com 1 ou 2 apliaa�ões, reduz o estande a um 

nivel que culturas de crescimento rápido podem competir . 

Zandstra & Nishimoto, em 1975,;, 

citados por TERRY (1985>, aplicaram glyphosate a 1 1 0; 2,0 

e 4 g 0 Kg/ha para testar a melhor êpoca de controle da 

tiririca. Os tratamentos foram apliaa�ões em 2, 4, 6g 12 e 

24 semanas após uma aultiva�ão. 

12 semanas do cultivo, controlou em 100¾ a rebrota e em 75 

X a produ�ão de tubêrculoss sendo que a rebrota apôs 5 

meses foi de 10 e 5 •• para 2,0 e 410 Kg/ha. 

outros tratamentos o controle n�o 

aplioa�ões repetidas foram necessârias. 

foi s 11 f i e i e n t e e 
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PULVER & ROMERO < 1976), na. Colombia, 

aplicaram glyphosate sobre a tiririca, nas doses 0,0; 0,5; 

1 1 0 e 2,0 Kg/ha e 15 dias após aplica�&o, cultivaram o 

solo a 10 cm de profundidade, f i zet'am uma 

avalia�o, por contagem de manifesta@ões 

rebrotadas, Observaram que com 1,0 Kg/ha houve um controle 

de 50 X e com 2,0 Kg/ha, ,) •:lontr·ole foi de 72 %. 

Conclulram que precisa de 1,5 Kg/ha, 

controle consistente. 

no m!nimc,, r,ara um 

WILLIAM no Brasil, a.p 1 i c,ou

glyphosate a 2,0 Kg/ha, a cada 2 semanas de intervalo de 

uma ara�Ao do solo, para determinar a melhor época de 

de acordo com os estádios de crescimento. 

Somente 60 a 70 % de controle foi observa&o. O melhor 

estádio de aplica�ão, em Vi�osa (HG>, foi de 7 semanas de 

porque o herbicida translooou atê os tuhér(;U J. os, 

mas hl o inconveniente de, com maior desenvolvimento, 

folhat!em cobri.r· a!. manif"estai;ôes epigeas novas. e estas não 

consequentemente, controle acima de 60 a 

70 % A dif!cil de ser obtido, devido a densa popula�ão. O 

glyphosate deve ser aplicado ao solo n�o cultivado, pa:('a

que o herbicida possa t, rans J. ocar aos tuhérnu lo�,; 

i n tarconeQ ta,:Ios 1 inibindo assim a germina�Ao de mais 

tubArcul t1:S. 

o autor ( l.JILLIAM, 1976) tai.mhêm 
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comenta, que o 2 1 4-D ê translocado para os locais da 

crescimento vegetativo 

dormentes sem afeta-los, 

e translooa nos 

Por este motivo, 

tubérculos 

resultados 

satisfatórios são conseguidos quando é feito o cultivo

para quebrar a cadeia subterrAnea, antes da aplioa�Ao. 

CHASE & APPLEBY (1979a>, nos E.U.A,, 

testaram a integra�ão do cultivo qulmico com glyphosate 

( 1,0J 2,0 e J,O Kg/ha) e mecAnico com enxada rotativa. O 

solo foi g�adeado e após 35 dias houve a 1ª aplioa�ão do 

glyphosate em todas as parcelas. Após a aplina�ão do 

herbicida, o solo foi cultivado no 3Q, 7Q, 11Q, 159, 19Q a 

23Q dia. A 2ª aplica�Ao do herbicida foi após 35 dias do 

29 cultivo e as parcelas foram novamente cultivadas. 

Obs�rvaram que um intervalo da 3 dias entre a primeira 

aplica�Ao de glyphosate � o cultivo, foi suficiente para 

reduzir em 90 X as manifesta�ões eplgeas, enquanto que nom 

a demora de 11 a 23 dias, o n�mero foi levemente reduzido. 

Ma 2i aplica•ln, todos os tratamentos reduziram em mais de 

90 o nümero de 

aplicado na esta9lo seca, 

Glyphosate 

reduziu em 79 X o ndmero de 

manifesta$ftes eplgea& e na esta•lo chuvosa, a redu•lo foi 

de 88 X, nas do•e 2,0 e 3,0 Kg/ha. 

CHAIB & FORSTER (1984), no Brasil, usaram 

mistura de EPTC + trifluralin e EPTC (1,5 a 4,5 Kg/ha) 

para controla de tiriri.ca em feijão. Após a contagem aos 
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30 dias, todas as parcelas foram capinadas, para observar 

o pnssivel efeito residual e somente EPTC (4,5 K�/ha) 

permaneceu ativo no cnntrole da planta daninha. Cinco 

meses após a primeira aplioa�ão, no feijão "da seca", foi 

feita nova aplioa�ãn sobre as mesmas parcelas. Com a menor 

dose (1 1 5 Kg/ha) aloan�aram 77 % de controle e com a maior 

(4,5 Kg/ha) 85 ¾. Conclulram que para o controle da 

tiririca s�o necessãrios apenas 1,5 Kg/ha de EPTCs para 

obten�ão de uma produ�ão satisfatória, em

prinoipaJmente, 

seguidos. 

quando existe reaplicaeão em cultivo& 

J-hli. tos pesquisadores connordam c,rue o

controle mais satisfatório pode ser obtido iniciando-se um 

sistema de controle agresRiVOJ que inclui, tanto prâticas 

culturais, como cultivas de solo durante a esta�ão s�ca, 

uso correto de f�rtilizantes, controle durante o periodo 

critico da cultura, rota�lo de cultura com cultiva�es 

competitivos que catisem sombreamento, 

herbinidas que controlem a tiririca. 

e o uso

2.7. Ahsor�ão, transloca@ão e mecanismo de a�ão dos 

herbicidas 

�2.7.L Glyphosate 

Absor�ão� o herbicida ê absorvido pelas 
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rolhas e penetra na cutloula por difusão <ALMEIDA & 

RODRIGUES1 1985), tendo que atravessar, além da cut!cula, 

a parede celular e o plasmalema, que apresenta oerta 

resistência ao glypho•ate <MONSANTO, 1980). A ocorrência 

de chuvas antes de decorridas 6 horas da aplica�ão, pode 

diminuir a efic6cia do tratamento <NOMSANT01 1980) mas, se 

a• manitesta�6es eplgea& estiverem maduras ou em flora�Ao, 

12 horas são requeridas sem nhuva, para a ab•or�ão deste 

herbicida <PULVER & ROMERO, 1976), 

Transloca�ão; Sua transloca�ão 6 apo-

simplàstica, mas o principal sistema � n simplasto 

(MONSANTO, 1980 e ALMEIDA & RODRIGUES, 1985>. Tr•s dias de 

inte�valo entre aplicapão e cultivo foram considerados 

necessArios, para uma adequada transloca��o �os

tubérculos, com 2,0 e 3,0 Kg/ha <CRASE & APPLEBYi 1979a). 

PULVER & ROMERO (1976) observaram que o 

glyphosate translocou para o sistema radicular, desde o 

bulbo basal, atê o tubérculo terciário, apesar da 

e que a translooa�ão foi mais rApida quando as 

manitestaFÕes eplgeas estavam no estàdio de florapão. Cm 

condipBe• de campo, a transloca•ão de 2,0 K�/ha deu-se em 

7 dias e a de 1,0 Kg/ha nec�ssitou 28 dia• para chegar ao 

tubérculo terciário. 

Para Doll & Pedrahita , citados por PEREIRA 

et alii (1987) para a translocasão na dose de 1,0 KG foi 



58 

necessário 72 horas, enquanto que, 36 horas s�o 

suficientes para 2,0 Kg/ha. 

14 

Em estudos com C-glyphosate, ZAMDSTRA &

NISHlHOTO (1977>s observaram que a trans!oca�Ao das folhas 

para os tubérculos, ocorre 5 % do total aplicado no 1Q 

dia, aumnntando para 19 X no 4Q dia e depois decresoend01 

para 15 % no 82 dia. No 16Q dia, não há evidências do 

herbicida na manifesta�ão eplgea. De acordo com a idade, 

em manilesta9ões eplgeas com uma semana (sem tubérculo) 

transloca 30 X do total, decrescendo para 19 % em 

manife•ta�ões eplgeas com 2 semana• e para 16 1 em 

manlfesta�ões eplgeas com até 6 semanas. 

Mecanismo de a�ão: O g!yphasate ê o 6nino 

composto conhecido que inibe a slntese de aminoácidos 

aromiticos (JAWORSKI, 1972 e DUKE & HOAGLAND, 1985). O 

processo da respira�ão pode ser estimulado, inibido ou não 

afetado, ocorre lenta inibi�ão da fotosslnt�se, 

da slnte•e de ácidos nuoleico,J ràpida inibi�ão da 

transpira�Ao e estimulo na produ@lo de etilenos provocando 

a morte da manifesta�lo eplgea em 7-14 dias <ALMEIDA & 

RODRIGUES, 1988), 

1DOLL,J. & PEDRAHITA, Effect of g!yphosate 

sprouting oi CxB��n• cnlnadna L. tubers

R��aacah, Oxford, 22� 123-28, 1982, 
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Absor�ão: E absorvido pelas folhas, caules 

e raf.ze:�-s dependendo da formula,lo utilisada. A'E-, raizes 

ahsorvem mais as formula,nes amina e as folhas e os 

mais as formula,ões ésteres <ALMEIDA & RODRIGUES1 

1985). 

Transloca�ão� Possui t. r.r.\ns l ocaG:âo apo··· 

sim:plastica. Quando aplicado na superfioie foliars as 

moléculas difundem-se na cutlcula, caminham p�!os espa�os 

intercelul�res e penetram no plasmal�ma. Acumulam·-se nos 

mer is. tema�, apicais do caule e da raiz <ALMEIDA & 

RODRIGUES, 1985 >. Ainda que controlem a tiririca, este 

herbicida està limitado por sua pouca transloca,Ao para 

além do bulbo basal. 96 ocasiona a destrui,lo da parte 

aêrea, deixando as gemas latente& dos tubérculos vivas, as 

quais têm a capacidade de reproduzir nova folhagem em 3 a 

4 semanas (PULVER & ROKERO, 1976 e PEREIRA et alii, 1987). 

lsto ocorre devido ao fato do 2,4-D pafisar 

tubérculos dormentes sem af�tà-los (WILLIAM, 1976). 

pelos 

Mecanismo de a�&o� Provoca intensa divisão 

celular no c&mhio, endodermes periciolo e floema, causando 

tumores no meristema inter�alarj forma�ão de ralzes 

multiplica�ão e engrossamento de ralzes, forma9ão 

de gemas mdltiplas e hipertrofia de �alzes late�ais, 
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2.7.3. EPTC 

Absor�ão: As gramlneas são mais suscetlveis 

quando ê absorvido pelas plêntula�s 

absorvido perto do oole6ptilo, 

especialmente quando 

mas a ahsor��o pela 

radlcula também contribui para inJ6ria da parte aérea 

CFUERST 1 1987), 

tanto 

Translnoa�ão: 

no xilema, como no 

A transloca�ão pode ooorrer 

floema, entretanto, 

signifioAnaia do transporte pelo xilema, em manifesta�ões 

ep!geas não emergidas, é queRtionável (FUERST, 1987), 

Mecanismo de a@ão: O EPTC atua na tiririca 

destruindo os n6cleos celulares e promovendo denomposi�ão 

do amido localizado nos tubêrculos, em 11 dias após a 

aplica��º (BOTHA & NELL, 1972). 

2.7.4. HSHA 

Absor�ão: E absorvido pela manifesta�ão 

através da nuticula das tolhas e com maior 

intensidade pelas rai�es. 

Transioca�ão: Transloca-se tanto por via 

apoplástina como simplêstica, acumulando-se nas folhas e 

meristemas <ALH�IDA & RODRIGUES, 1985), Transloca pouoo 

alêm do bulbo hasal 1 deixando as gemas latentes do 
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tubérculo vivas <PULVER & ROMERO, 1976). 

Mecanismo de a�ão; Não ê bem conhecido. 

Supoem-se, no entanto, que o ac6mulo de arsênico, provoca 

aumento da concentra�ão de aminoàcidos e/ou utiliza�ãn 

aoeJ.erada de amido nos orgãos de reserva das manifesta�ões 

Como consequência, ocorre clorose gradual com 

desidrata�ão das manifesta*ões ep!geas. Os rizomas e 

tubérculos tornam-se marrons, os meristemas cessam as suas 

atividades e as estruturas decompoem-se <HAHILTON, 1971 e 

ALHEIDA & RODRIGUES, 1985). 

2.7.5. Benfuresate 

o principal modo de em 

monocotiledoneQs, ê na emergência da manitesta�ão epigea, 

quando elas passam pela camada tratada do solo (SCHERING 

A�ROCHEHICALS, 1986). 
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3. MATERIAL E HETODOS

3.1. Experimentos em casa-de-vegeta�ão 

Foram realizados em c�sa-de-vegetn�ão do 

Departamento de Horticultura, 

.Agr-i.cu]t.ura "Luiz de Quei.roz", 

da Escola Superior de 

Campus de PiracicabaJ doí& 

experimentos, sendo o experimento 1 em 1984, e o 

experiinento 2 em '.1.988. 

No experimento 1 .,, foram coletado�-

tubérculos na área experimental do Departamento. üs 

tubérculos foram selecionados, separados em 3 grupos de 17 

tubérculoE cada um (3 repeti�ões>, pesados em balan�a de 

p:r·eci,5.ão, 

vegetaiji�ão, 

e colocados par.a secars dentro da casa-de-

Este experimento consistia em 13 tratamentos, 

que correspondiam aos dias de secagem ao ar COSA> (Tabela 

1 ) . 

Apôs o perfodo de secagems foram r,.ova.Jiiente 

pesados e plantados em caixas de plástico de 0,60 x 0,30 x 

0,10 m, para observar a sua capacidade de br.ota$ãO 



Tabela 1 - Tratamentos do experimento 1, 

aos dias de secagem ao ar, 

vegeta�ão. Piracicaba, 1984. 

traí.-a-· 

mentos 

() 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

'.l.() 

1'.l. 

'.1.2 

secag,;rnt 

ao ar 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

'.l.() 

'.1.5 

20 
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correspondendo 

em casa-- de-

dura.n te 20 dias, com avalia�ões de plantas brotadas, 

feitas aos 10 e 20 dias após plantio (DAP). 

Este experimento foi realizado apenas com o 

objetivo de observar, a diminui�ão do poder de brota�ão, 

pois segundo DOLL (s.d. >, SAKHARON & NAGARJAN ( 1963> 1 

KAGALHAES (1966), THOHAS (1969>, HOROWITZ (1972b), DEUTSCH 

(1973), CRUZ & CARDENAS (1976) e STOLLER & SWEET (1987>, 

tubérculos levados à superfície do solo, diminuem sua 

capacidade de hrota�Ao pela perda de água. 

No experimento 2 o procedimento inicial foi 

o mesmo.
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Após a secagem e pesagem dos tubérculos, 

eles foram plantados em vasos plásticos de 0,20 m de 

diâmetro e 0 1 20 m de profundidade, com areia. Fora.m 5 

t, raa. t amerl tos, 5 repeti�ões e com 5 tubérculos plantados em 

cada vaso (Tabela 2). 

Tabela 2 - Tratamentos· do experimento 2, 
aos dias de secagem ao ar. 
vegeta�ão. Piracicaba, 1988. 

trata··· 
mentos 

1 

. ., 

secagem 
ao ar· 

dias 

5 
1(} 

15 
20 

As avaiia�ões foram aos 51 

correspondentes 
·i:-:m casa-de-

'.10, 15, 20, 

35 e 40 dias após o plantio (DAP), com contagem de 

plantas brotadas. Os vasos foram regados durante este 

pet� lodo. No 402 dia foi observado: a) tuhêrculns brotados 

por V.;:).so, b) gemas brotadas por tuhêrculoJ e) quantidade 

de tubêrcu.1 os fo:rmados e, d> quantidade de tu.bêrcu los 

novos já brotados. Os tuhêrculos não brotados 

colocados em sol11,.ão de tetra�ólio a 0,1 X, 

foram 

para 

observa�ão se ainda estavam vivos (dormente�) ou morto•. 
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3.2. Experimentos em condi�ões de campo 

3.2.1. Local 

Os experimentos 3, 4 e 5 fora.m in!'!-talados 

em Areas experimentais da E�cola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz", Piracicaba, S�o Paulo. Os experimentos 

3 e 4 em Area experimental 
0

do Departamento de Agricultura, 

em um solo classificado como Terra Roxa Estruturada, série 

"Lo.iz de �)u�iroz"; e o experimento 5 em área experimental 

do Departamento de Horticultura, em um solo classificado 

Vermelho Escuro-Orto, 

Queiroz''. As análises dos solos encontram-9� na tabela 3. 

Tabela 3 - Resultado das anA li se!'!- dos solos dos 

pH 

Ca 
V ,t 
.!�� 

Al 

experimen.tos 

realizada!'!- pelo 

ESA.l.f.)/USP 

em ccm.di@ões

Departamento de

valor médio 

de campo, 

Quimic.,a da 

De te r·m i r,.a.@t.io 'ferra J<oxa 

Ext ru. turada 

Lato"!:-solo Verme

lho Escuro-Ort.o 

(acidez) 5.!' 40 m f...,30 mb 

de carbono 0,78 b '.I. 1 2:-j 

( ppm) l5 1 úú b 230,(}() 

( p-pm) 224,00 a .]';") f�, 00 a. 

( m�•q/100 g ) 2,00 m 6,64 
, ,.�.,�rTf"lt"\r\ ,, ) 1 - ·:u .. a 2,08 a. .... .u,..-:.,..,&� J. 'lo'" ...... "' ..,, :, --�.,. 

( meq/ 1(>(} g ) <) .P 12 h tr.a�O!'!-

OBS: As letras indicam os nlveis muito baixo Cmb>, 

(b), médio (m).r alto (a) e muito alto (ma.L 

haixo 
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3.2.2. Herbicidas utilizados 

a) Glyphosate

- formula�ão comercial usada� Roundup (solu�ão aquosa 

concentrada, com 360 9/l ). 

- grupo qulmioo: derivados da glicina.

- composi�ão qulmica: N - (fosfonometil) glicina.

- fórmula estrutural:

o 

li li 
}li] - e - CH2 - N - Cll2 - p - OH

OH 

- solubllid�de em Agua� 10000 ppm à 25�C.

- densidade: 1,177 g/cm a 20 �e. 

- pressão de vaporg praticamente nula.

- método de aplica�Ao: pôs-emergência.

- adsor�Ao e lixivia�ão� não possui atividade no solo.

aproximadamente 50 X da 

molécula ê metabolizada em 28 dias e 90 % em 90 dias. 

perdas por fotodeoomposi�Ao e/ou volatiliza�ão� 

insignificantes . 

- persisttnoia média no solo: depende do teor de matéria 

orgAnioa e densidade de microorganismos, variando de 30 

a 60 dias . 

- classe toxicológica: II (medianamente tóxico - faixa
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amar.ela). 

toxicidade aguda oral; DL = 4320 mg/Kg ( ingrediente 

50 

ativo). 

b) 2,4-D

formula•ão comercial usada; U-46 D-Fluid 2,4-D (solu�Ao

aquosa concentrada, com 720 g/1 ). 

- gr.upo químico; fenoxiacêtico.

- oomposi�ão qutmica: s�l amina 

diclorofeno�iacêtico.

fórmula estrutur.al:

Cl O - CK2 - COOH 

Cl 

- solubilidade em Agua; 600 ppm a 25 6 C, 

3

densidade: 1,4i g/cm a 2� °C.

do ácido 

- pressão de vapor� classificado como não volàtil.

método de aplica�ão: pós-emergência.

2,4 

- adsor�Ao e lixivia�ão; e. fortemente adsorvido em solos

argilosos e/ou ricos em matéria orgênica e lixiviado em 

solos arenosos. 

degradasão por microorganismos; degradado por bactérias 

ou fungos, 

perdas por fotodecomposi•Ao e/ou volatili�a�ão; baixa, 
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- pérsistência média no solo� 1 a 4 semana5 em solos

argilosos e clima quente.

toxicológica: 

vermelha). 

l (altamente tôxico - faixa

toxicidade aguda oral: DL ) 375 mg/Kg ( ingrediente
50 

atiViJ ). 

e> EPTC

Eptam 720 CE (concentrado 

emulsionàvel com 720 g/1). 

- grupo qulmico: tiocarbamato.

- composi9ão qulmica: S-etil dipropiltiocarbamato.

fórmula e•trutural:

CH-3 -- CH2 ·•· S ··· 

o 

li 
< 

CH2 CH2 CH3 
C - N 

CH2 ClI2 CH3 

solubilidade em àgua: 370 ppm à 20 ° C .
.3 

- densidade: 0,96 g/cm º e. 
·-:l 

- pressão de vapor: 1 x 10 mmHg a 25 °C.

método de aplica�ão: pré-plantio incorporado.

adsor9Ao e lixivla•ão: ê fortemente adsorvido, quando em

condi•ões de baixa umidade do solo. A lixivia�Ao diminui

A medida que aumenta o teor de argila e matéria orgAnica

do solo.

- degrada•ão por microorganismos: tem grande inf)uênoia na
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perda do EPTC no solo. 

fotodecomposi•Ao e/ou volatiliza•lo: por 

fotodecomposi•ão é insignificante; por volatiliza•ãos 

principalmente quando o solo estA 6mido na aplica•Aos ê 

pelo que deve ser incorporado imediatamente 

apôs aplicajj.:ao. 

- persistência média no solo; entre 40 a 60 dias.

classe toxicológica: II (medianamente tóxico - faixa 

am.;u-e la). 

toxicidade aguda oral: DL 

a ti Vr:)). 

d) HSHA

formula•�º comercial usada: 

= 2450 mg/Kg ( in�rediente 

Daconate 480 BR (solu•lo 

aquosa concentrada, oom 480 g/1 ). 

grupo qulmico: aruenioais orgAnicos. 

composi9ão qulmioa� metano arsonato monosódico. 

fórmula estrutural; 

H3C - �S 
< OH 

ONa 

- solubilidade em água� 100 ¾ a 20 ºC.
3 

densidadeg 1,64 g/om a 20 °C.

método de aplica•Aog pós-emergência.
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pressão de vapor� sem informa�ão. 

lixivia�ão; ê fortemente adsor·v.i.:ío, 

resistindo à lixivia�Ao. 

degrada�ão por microorganismos: bactérias, 

actinomicetos , 

perdas por fotodeoomposi�ão e/ou volatiliza�ão: 

significativas . 

- persistência mêdia no solo: deve-se evitar o uso de 

herbicidas arsenicais repetidas vezes no mesmo local. 

- olasse toxioológica: ti (medianamente tóxico - faixa

amarela). 

toxicidade aguda oral: DL - 900 mg/Kg (ingrediente 

e) Benfuresate

comercial usada: MC 20484 (Cyperal 

co:rtcent.ra.do emul�-i.011âvel; com tJOO g/1). 

grupo qufmioo� não definido. 

- composi�ão química; 2 - 3 - dihidro - 3,3 - dimetil - 5 

benzofuranil etanosulfonate. 

fórmula estrutural� 

o 

li 
Cl(.J Cl{:'?a ·- S 

li 

-· o

CJL3 

o
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solubilidade em Agua: 190 ppm à 25 º C 

método de aplica��o: pré-plantio incorporado ou pré-

não acumula A profundidade& maiores que 7,5 

cm. 

- persistência mêdia no solo� solo& tratados com 2,24 e 

4 1 48 Kg/ha, mostraram degrada�ão de 50 % entre 10 ,'39 

dias e de 90 % entre 34 - 129 dias (Texas e Carolina do 

Norte f.,11.A..). 

toxicidade aguda oral� IIL = 1986 rng/Kg (ratos) e 2809 

50 

mg/Kg ( ratas ) , 

3.2.3. Equipamento de aplica�ão 

Foi utili�ado, em todos os experimentos, um 

pulverizador a pressão constante (CO >, 

2 

gàs de 3,0 Kg e depósito de calda de 8 1. 

com depôs i to (".{e 

A a.plica.��º foi 

realizada à pressão de 2,12 Kg/om2. 

toi de 2,0 m, com 4 bicos, tipo Teejet 80.02, 

distanciados de 0,50 m um do outro. 

3.2.4. Delineamento experimental 

experimental 

subcf .i v id. ida.s, 

No 

adotado 

o 

o de blocos em pa:rce las 

com 4 tratamentos, 6 suhparoelas e 4 
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consistiam em cultivas com 

rotativa, distanciados entre si de 40 dias e, \Uila 

testemunha sem cultivo. As suhparce!as foram a aplioapão 

de 5 herbioi�as e uma teRtemunha sem herbicida. Os 

tr.s.tamentos., as subparcelas e as doses est�o na tabela 4. 

Tabela 4 - Tratamentos, subparcelas e 

Experimento 3, em condi�Bes 
Piraoicaba, 1985-86. 

Tra t.3men tos 

..3 - 3 cu.ltivos 

com rotativa 

espaG=,H!os de 

40 dias 

2 - 2 cultivos 
com rotativa 

esp.:;ili)ados de 

40 dias 

1 .... 1. culti.vo 

001n rotativa 

O - te!:-temunha 

sem cultivo 

Suhparcel.is 

g!yphosate 

glyphosate 
+ 

214-·D

g l yphosa. te 
+ 

sulfato ele 

amonio 

EPTC 

testemunha 

idem ao 
;;Anterior 

i.dem ao 

an. tet� i or 

i.dem ao 

anterior 

* p.c . � produto comercial

** i.a. = ingrediente ativo

p.c .*lha

:31 o 1

;�, o

ú,5 .l.

3,0

2 :¾ 

b,O J. 

6,0 l 

doses do 

de campo. 

Doses 

K1 i . .:si •• i!B!Uha 

1,44 

1,44 

() 1 ;]6, 

1, 44. 
+ 

2,88 
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A Area da suhparcela foi de 2,0 x 6 1 0 m; a da parcela 

(contendo 6 subparcelas) de 12,0 x 6 1 0 m e  a Area total (4 

repeti�ões> de 24,0 x 48,0 = 1152,0 m2 , 

Mos experimentos 4 e 5 o delineamento

experimental adotado foi de blocos casualizados, 

tratamentos (tabelas 5 e 6). 

COll\ 6 

Tabela 5 - Herbicidas e doses do �xperimento 4, em 

condi�oes de campo. Piracicaba, 1986-87. 

Tratame:ntos 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

Herbioida.-s 

glyphosate 

glyphosate 

2, 4-·D 

benfur.·e'!:'-ate 

EPTC 

HS»:A 

testemunha. 

* p.c. = produto comercial

** i.a. = ingrediente ativo

* 

p,c. lha 

3,0 J. 

3,0 J.

+ 

{) 1 �} l 

5; O 1 

6,0 1 

6,ú l 

Doses 

Kg i.a. lha. 

'.l., 4.4 

1,44 

0,36 

2,00 

4,32 

2,88 



Tabela 6 - Herbicidas e doses 
condi�ões de campo. 

Tratamentos 

rlo e1(pl:H' Í liH�n t O 

Piracicaba, 1988. 

Doses 

74 

5, em 

p. e. )Uh.a Kg i .a.liUUha. 

1 

2 

] 

4 

5 

6 

gJ.yph.osate 

gJyphosate 

2,4-D 

ben f 1.u·esa te 

EPTC 

NSMA 

testemunha. 

* p,c, = produto comercial
** i.a. = ingrediente ativo

4' (i l 1192 

4 J; () 1.,, 92 
+ 

0,5 l 0:,36 

5,0 J. 2, (H) 

6,0 l 4 ., 32 

6,ú l 2,88 

Os 2 experimentos diferiram no n6mero de 

repeti�ões e no tamanho da parcela, sendo o .?.XP, 4 com 4 

repeti�ões e parcelas de 2,0 x 6,0 m, com área total de 

288 m2 e o exp. 5 com 5 repeti$ões e parcelas de 2,0 x 5,0 

m, com área total de 300 1 0 m2 . 

3.2.5. Aplica@ão dos herbicidas 

A incorpora�Ao dos herbicidas foi feita com 

a mesma rotativa usada para o cultivo e descrita no item 

3.2.6. Os dados encontram-se na tabela 7. 
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Tabela 7 - Dados meteorolõgicos <mêdia do dia), data de 

aplica�ão e outros dados rererentes A 

aplica•ão dos herbicidas dos 3 experimentos em 
condi•ões de campo. 

Dados 

Data da 

aplioai;;ão 
d.e todos

herbicidas

inicio 

término 

Br.·ilho solar 

hor.·as./cHa 

vento m/s 

temper·atura min 
�fo ar ( ° C) med 

max 

temperatin�-�

do solo ( º C) 

umidade 

relativa(%) 

27 /0:3/85 

8 

11 

8.,8 

19, 4-

25,6 

3119 

24,0 

73 

1�i h. 

2<> h 

21/:1 1/86 

9 

'.l(} 

'.l.O, 7 

2,9 

19,6 
26,6 

3::-s, 6 

00 h 

3(1 h 

Exp� 5 

25./03/88 

8 

10 

10,3 

16,0 
24,4 
32,9 

27,5 

63 

50 h 

25 h 

imediatamente após apliaa•Ao 

3.2.6. Cultivo com rotativa 

c on si�-t i. \l 

O tratamento mec&nico, no experimento 3, 

em cultivas com rotativa Lavrale ( 4-007 ), 

acoplada à micro trator A1rale, modelo HSE. Foi inicia.do 

em agosto de 1985 fpoca em que a temperatura estava alta e 

o �-e, I o �-eco:; onde os tubérculos puderam ficar expo&tos ao 
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sol. O solo estava bastante seco, tanto que o perlodo de 

exposi�ão dos tubérculos, que era para ser de 20 dias, foi 

aumentado para 40 dias, esperando chover, <Íev ido a 

impossibilidade de quebrar a camada �uperior do solo com a 

rotati.va. Os cultivos foram em n6mero de O, 1, 2 e 3 e, 

espa�ados entre si de 40 dias . A profundidade do cultivo 

foi. de 7 a 10 cm. 

3.2.7. Coleta de dados 

Todos os experim8ntos foram avaliados pela 

escala de avalia�Ao visual da Asociaci6n Latino Americana 

de Kalezas (ALAM> (tabela 8). Somente as duas avalia�ões 

do experimento 3, após cultivas, foram feitas por uma 

escala de O a 100 X de cobertura (O = nenhuma cobertura e 

100 = cobertura total). 

Tabela B - Escala ALAM, para avaliapão de controle de 

plantas daninhas pelos herbicidas. 

Indice (% de controle) fJenom i. :na .• �.o 

o - 40 nenhum a pobre 

4:1. ·- 60 :t'1:H:IU lar 

61 -· 70 suficiente 

7 :l 00 bom 

8:l -· 9() =••: + - L--
l!I u .! ,,u D\.,IH 

9:l -· 100 excele:nti:! 

No experimento 3 foram feitas 2 avalia•ões 
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apôs a aplica•�º dos herbicidas, aos 15 e 52 dias. Após os 

cultivos com rotativa, foram feitas ontras 2 avalia•ões, 

aos 33 e 67 dias. 

aos 18, 

No experimento 4 foram feitas 4 avalia•ões, 

48, 88 e 118 dias. Entre a 2ª e a 31 avali•ão foi 

necessàrio um cultivo oom ro•adelra, pois, as demais 

plantas daninhas infestantes, impediam a avalia•ão da 

tiririca, 

Wo experimento 5 foram feitas 4 avalia•õess 

aos 14, 28, 42 e 56 dias. 

3.2.8. AnAlise estatlstica 

Para a anàlise estatltica, o& dados foram 

transformados, segundo DEHETRIO (1978) em: are sen 

Após transformasão, foram submetidos ao teste F e, 

posteriormente, ao teste Tukey (5 %) (PIMENTEL GOHES, 

1987), 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1. Experimentos em casa-de-vegeta�ão 

No experimento 1, pelos resultados da 

tabela 9 e figura 1, observa-se que os tubérculos, quando 

expostos ao ar, perdem água rapidamente atê o 79 dia 

Tabela 9 - Dados observados no experimento 1, em oasa-de

vegeta��o e avalia�ões aos 10 e 20 dias ap6s o 

plantio <DAP>. Pjracicaba, 1904. 

Secagem 

a.o ar

dias

1 

2 

,3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

15 

20 

Perda de 
água. 

% 

:lO, 95 

14,29 
22,66 
32,35 
37, 17 

,39, 94. 

44,24 

44,68 
41,97 
,. ... k� r• 

'i'J J 00 

51,29 

55125 

g 

1,47 

1,77 
2150 

tl ., 37 

4,73 
4,77 

4,85 

4,90 
4,97 
-=: ..,,,.,. 
J, '3'-.J' 

5,3(> 
5143 

i *

h 

g 

f 

e 

de 
e 

e 

e 

• 

Co. 

b 

a 

Ava. l í acoes 
lO DAP 20 DAP 

B N B M 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

--------------------------------------------------

B = brotados M = não brotados 

* = valores seguidos pela mesma letra não diferem 
entre si ao nlvel de 5 % de probabilidade (teste Tukey). 
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1 - Perda de água dos 

dias de secagem ao 

casa-de-vegeta��o . 

t 11 b é r e u l o s ( % ) , r e l a t i v a a o s 

ar ( DSA ). Experimento 1, em 

Piracicaba, 1984. 
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<44 1 24 X>, depois a perda ê progressiva, mas, lenta. Ate o 

20Q dia perdem mais 11,01 % de à1ua. 

O teste de Tukey (5%) mostrou que entre 7, 

8, 9 e 10 dias de secagem ao ar (DSA> não houve diferen�a 

significativa. O tratamento 20 DSS pareceu ser o melhqr, 

em rela�ão aos demais, seguido por 15 DSA. 

A avalia�ão aos 10 dias após o plantio 

(DAP), demonstrou que os 7 primeiros tratamentos já haviam 

indicandQ que a rápida perda de à1ua não implica 

na perda da viabilidade do tubérculo. A segunda avalia��º 

(20 DAP) mostrou que somente os tratamentos de 15 e 20 DSS 

não haviam brotado, sugerindo que com 15 ou 20 dias de 

exposi�ão ao ar os tubérculos perdem a viabilidade. 

O experimento 2 (tabela 10 e 

confirmou os resultados do experimento 1. 

Tabela 10 - Perda de ãgua dos tuhêrculos quando deixados 

ao ar para secar. Experimento 2, em oasa-de

vegeta�ao. Pir�cicaba, 1988. 

Secagem 

a,> a:r 

dia.s 

o 
e: 
,J 

10 

15 

20 

% 

o,oo 
..,, ., e:.,, 
W6J �� 

39,68 

42,69 

46 ,11 17 

01 (H) 
� ., ... -• 

i. 9 &,.� 

1,47 

:'!.,5?. 

1,84 a

* = valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si

ao nivel de 5 % de probabilidade (teste Tukey).
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2 - Perda de água dos tubérculos (%), relativa aos 

dias Je secagem ao ac ( DSA ). Experimento 2, em 

casa-de~ vegetd��u . Pirdcicabd, 1988. 
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tratamentos 

O teste de Tukey mostrou que todos os 

toram significativamente diferentes entre si, 

demonstrando mais uma vez que o tratamento 20 DSA o 

que apresentou maior indice de mortalidade de tubérculos. 

Observa-se na tabela 11 que os tubérculos 

que ficaram 5 dias expostos ao ar não morreram. No 

tratamento 20 DSA, 80 % dos tubérculos morreram e nos 

tratamentos 10 e 15 DSA 40 e 48 % dos tubérculos morreram. 

Tabela 11 - N6mero de tubérculos vivos 

coloca�ão em solu�ão de 

ou mortos, apôs a 

tetrazôlio 0,1 %. 

casa-de-vegeta�ão. 

Secagem 

a.o ar 

dias 

Experimento 2, em 

Piracicaba, 1988. 

t11bércu los 

bt�otados 

t ubê:r·cu 1 os 

vivos 

nQ % nQ % 

tubérculos 

mortos 

nQ % 
----------------------------------------------------

o 25 1(H) :l(H) o 

23 92 2 100 

10 5 20 10 60 10 40 

15 3 12 H> 52 12 48 

20 2 8 3 20 20 80 

Nas avalia�ões (tabela 12), observa-se q11e 

quando os tubérculos ficaram secando por 5 dias e depois 

fo:r·am plan"t-ados.11 o nümero de plantas, aos 15 DAP, jâ era 

maior que o do tratamento testemunha .11 persistindo até a 

fina 1, com 43 plantas, contra 35 plantas da 

testemunha, sendo que 35 são provenientes de 25 tubérculos 

brotados e 43, de 23 tubérculos. 
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Tabela 12 - Avalia�ões do nnmero total de manifesta�ões 

eplgeas nascidas em vasos com 5 tubérculos 

plantados em cada um. Os resultados 

correspondem a soma de 5 vasos. Experimento 2, 

em casa-de-vegeta�ão. Piracicaba, 1988. 

Dias após plantio (DAP) 

Secagem Tubérculos ----------------------------

ao ar brotados Nümero total de plantas 

dias nQ 5 10 15 20 25 30 35 40 

{) 25 1 o 29 30 31 34 34 34 .]5 

23 2 22 33 36 36 37 40 43 

10 5 o 3 8 8 8 9 9 11 

15 3 o o 2 2 6 6 6 7 

20 2 o o o o 2 2 2 .,, 

i 

Mos outros 3 tratamentos, ou seja, 10, 15 e 

20 DSA, brotaram 5, 3 e 2 tubérculos respectivamente e 

ocorreram 11, 7 e 7 manifesta�ões epigeas no final de 40 

DAP, discordando de CRUZ & CARDEMAS ( 1974) onde, com 7 DSA 

houve redu�ão na brota�ão para 28 % e com 14 DSA n�o 

houve hro ta�ãi:>,; de DOLL ( s.d. >, que com 7 � 10 DSA não 

observou brota•ão e de HOROWITZ (1972b) que observou perda 

total da viabilidade aos 10-11 DSA, após os tubérculos

terem perdido 64 % do peso inicial. 

epfgeas 

out.1·0 

Observa-se que o nümero de manifesta•oªs 

diminuiu em 80 % para o tratamento 20 DSA. Por 

1 _ r -

.1. d!O.U 1 houve um maior nãmer-o de manifesta�ões 

eplgeas por tuhêroulo nestes tratamentos (tabela 13). 
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Tabela 13 - Resultados provenientes de 25 tubérculos 

plantados. Experimento 2, em casa-de 

vegeta�ão. Piracicaba., 1988. 

Secagem Tuhêraulos Total de 

ao ar brotados plantas em 

40 dias 

dias nQ nQ :% 

ú 25 ,35 i(H) ., 0 

23 43 122,9 

10 5 11 31,4 

15 3 7 20 ., 0 

20 2 7 20,0 

média de 

plantas p/ 1 

tub.brotado 

nQ % 

1,4 H>O,O

1., 9 133.,5

2,2 157,1

2,3 :1.66,7

3.,5 250,0

Tub. novos 

brotados 

total 

o 

1 

o 

---------------------------------------------------------

Em relaião A produ�ão de tubérculos por 

tratamento (tabela 14>, obse:rva-se que ., c,om excei:ãO do 

tratamento de 5 DSA, que produziu mais tubérculos que a 

testemu.nha, os demais tratamentos ., apresentaram pequena 

Entretai.nto, ver i f: j c;ai.-se cg-1.e 1 com excei;;ão do 

tratamento 20 DSA ., todos os outros tratamentos tiveram o 

n6mero mêdio de tubérculos 

brotado maior que a testemunha. 

produzidos por tubêra11lo 
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Tabela 14 - Resultados observados, quanto ao poder de 

produ@ão de tubérculos, apôs secagem ao ar. 

Resultados provenientes de 2.5 tubérculos 

plantados e observa�ão 40 dias após o plantio. 

Piracicaba, 1988. 

Secagem 

ao ar 

dias 

o 

10 

15 

20 

Tubêt'culos 

brotados 

tot % 

25 100 

23 92 

5 20 

3 12 

2 8 

Tubêr,�ulos 

produzidos 

to t 

39 

53 

13 

10 

1 

<,_; 
;>J, 

100,0 

l.35,9

33,3

25,6

�! JI 6 

Tubérculos 

proch1z idos p/ 

l tub.brotado

% 

1156 100,0 

2,30 147,7 

2,60 166,7 

3,33 213,7 

0,50 32,1 
------------------------.. --·-----------------. -------------

4.2. Experimentos em condi�ões de campo 

Mo experimento 3, pela tabela 15 observa-se 

que o melhor controle da tiririca, aos 15 dias após 

tr-<1.t.amento (DAT) foi proporcionado pelo lU3HA, "' n-c1.o 

do glyphosate isoladamente. O MSKA apresentou 

sintoma na folha da tiririca mais rapidamente que o 

1lyphosate. Aos si DAT a cobertura foi total, ficando com 

a clas"E-ific:a�ão '"nenhum a pobre" da Escala. ALAM. 

Aos 15 DAT o glyphc,sate isoladamente 

apresentou resultado um pouco melhor que com as misturas 

com 2,4-D ou sulfato de amonio: todavia aos 52 dias já não 

ocorre diferen�a significativa. O glyphosate isoladamente 
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ou em mistura., propor-e i onou um con t r·o l e "ex.-:;e lente" 

(escala ALAM) até aos 52 DAT ., com 92,51 92,5 e 93 ., 75 %, 

respectivamente, para os tratamentot=- glyphosate, 

glyphosate + 2,4-D e glyphosate + sulfato de amonio 

( tabela 15). 

Tabela 15 - Controle da 

tratament,:> 

Experimento 

Piracicaba, 

Herbicida 

glyphosate 

glyphosate 

2, 4-·D 

glyphosate 

sulf.amonio 

EPTC 

MSHA 

testemunha 

15 DAT 

F = 382,75 Ji'.l 

CV = 5,55 :% 

Dose 

1,44 

1,44 

0,36 

t, 44 

2 :% 

3.,42 

2,88 

tiririca aos 15 e 52 dias 

( DAT )_, em % ( esca.la 

3, em condi�ões de 

1985. 

média de controle 

15 DAT 

% 

62 1 50 ah 

56, 00 bc: 

51,50 e 

26,00 d 

70.,(H) a 

o ., oo e

52 DAT 

% 

92,50 a 

92,50 a 

9.3 ., 75 a 

6é., ., 25 h 

8 ., 75 e 

O,úO d 

52 DAT 

F = 478 1 98 ** 

CV = 61 12 :% 

após 

ALAM). 

campo. 

Obs: valores seguidos pela mesma letra não diferem entre 

si ao nlvel de 5 % de probabilidade (teste Tukey). 

O EPTC foi um herbicida que aos 15 DAT não 

controlou a rebrota da tiririca, mas aos 52 DAT observou

se que a tiririca estava bastante retida no tamanho e 



87 

havia falhas nas parcelas, apresentando um controle de 

66 1 25 % ., classificado como "suficiente", pela escala ALAH. 

Os cultivas foram realizados 105 dias ap6s 

com enxada rotativa. Os cultivos foram em 

mimero de 3, espa�ados entre si de 40 dias. Aos 33 e 67 

dias após o terceiro cultivo foram feitas avalia�ões de 

cobertura da tiririca. 'Estas avalia�ões foram feitas por 

uma escala de O a 100 %, 

= cobertura total. 

onde O =  nenhuma cobertura e 100

Aos 33 dias apôs cultivo (DAC) a cobertura 

nas parcelas onde foi aplicado o gJyphosate, 

2,4-D e glyphosate mais sulfato de amonio 

glyphosate +

foi pequena 

(22,18; 26,25 e 26,25 %) e não diferiu estati�ticamente 

entre estes tratamentos. O EPTC não controlou a rebrota da 

tiririca (92,81 %) e o HSMA apresentou uma porcentagem de 

cobertura de 66,25 X que foi menor que do EPTC (tabela 

1.6). 

Observa-�e, também, na tabela 16 que aos 33 

DAC não houve diferen�a significativa pelo teste F entre 

os tipos de cultivo. Porém, para os herbicidas houve 

significAncia a 1 X e a intera�Ao cultivas x herbicidas 

foi significativa a 5 %, ambas pelo teste F; incticantlo que 

a a�ão dos herbicidas depende dos tipqs de cultivo 

aplic-3.dos. 



88 

Tabela 16 - Rebrota da tiririca aos 33 e 67 dias após 
cultivo (DAC) com rotativa 1 em porcentagem de 
cobertura Experimento 3, em condi�5es de 

campo. Piracicaba, 1985-86. 

Herbicida Dose 

glyphosate :l,44 

glyphosate 1,44 

2,4-D 0,36 

glyphosa.te 1,44 
+ + 

s 11 l f • a.mr.m i o 2 :¾ 

EPTC 3 ., 42 

HSHA 2,88 

testemunha 

33 DAC 

het•bi•�idas = 138,52 **

cultivas = 0,32 ns 

F intera�ãr.; ·- 2,0:1. * 

CV hei·bi e idas = 17185 % 

CV cultivos = 37,04 % 

média de rebrota 

33 DAC 

% 

22.,18 a 

26,25 a 

26 1 25 a 

92,8'.I. e 

67 DAC 
:¾ 

19,06 a 

24,06 a 

27,81 a 

90,00 e 

6:1.,25 b �6,25 b 

100,00 e '.1.00,(H) C 

67 DAC 
F herhicidas = 128,80 

r cul.tivos = 9,89 

F intera�ão = () 1 29 

CV herbicidas = 6,12 
CV cultivas = 14,74 

** 

** 

ns 
❖; 

.,,, 

:¾ 

Obs: valores seguidos pela mesma letra n�o diferem entre 
si ao nlvel de 5 % de probabilidade (teste Tukey). 

Neste caso, aplicou-�e o teste de Tukey (3Q 

caso) para comparar r.;s herbicidas dentro de c�da tipo de 

cultivo (tabela 17). 

Os cultivas não interferiram no espectro de 

a�ão do glyphosate, glyphosatf + 2,4-D e glyphosate + 

sulfato de amonjo pois, n�o apresentaram diferen�a 
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significativa entre si, nem dentro dos cultivos . 

Tabela 17 - Compara�Ao dos herbicidas, em % de cobertura, 

dentro de cada tipo de cultivo. Avalia�ão aos 

33 DAC. Piracicaba, 1986. 

Dose o 

% 

glyphosate 1,44 14,99 a

glyphosate 1,44 

2 1 4-D 0,36 19,48 a

glyphosa.te 1,44 

sulf.amonio 2 % 24,26 a 

EPTC 3,42 96,19 b 

1-ISHA 2,88 88,79 b 

testemunha 100 1 (H) b 

Cultivos 

1 2 

% % 

26,31 a 25,32 

36,96 a 32,18 

24,02 a 33,18 

91, 72 b 96, :1.9 

88,79 bc 55,50 

100,00 e 100,(H) 

a 

a. 

a 

b 

a 

b 

3 

% 

16,75 

l4,75 

19,48 

99,35 

55,50 

100,(H) 

a 

a 

a 

c 

b 

------·--------·-------� ---------------------·-----------------

Obs� valores seguidos pela mesma letra não diferem entre 

si ao nivel de 5 % de probabilidade (teste Tukey - 3Q 

cas,::,). 

A quantidade de cultivas também não alterou 

a a�ão do EPTC, sendo este herbicida semelhante á 

testemunha em todos os tratamentos. 

o HSHA foi um herbicida que ao ser 

cultivado uma vez, igualou-se a testemunha ; ao ser 

cultivado duas vez assemelhou-se, estatisticamente ao 

glyphosate isoladamente ou �m mistura, indicando que a 
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intera�ão herbicida x 2 cultivos, aumenta sua a�ão em 

rela�ão ao controle da tiririca ( figura 3). Ao ser 

cultivado pela 3ª vez, 

tratamento testemunha. 

diferiu do glyphosate e do 

Aos 67 DAC as porcentagens de cobertura dos 

tratamentos foram semelhantes, porém nesta ocasião ocorria 

a infesta�ão de outras plant�s daninhas como: 

hal�E�n�& (capim massambará), Ama��nlhn� sp (caruru>, 

(apaga-fogo), 

h��l��22h2�u� (losna branca) e outras em menor quantidade. 

Isto deve ter interferido na rehrota dos tubérculos. 

Quanto aos cultivos, a intera�ão não foi 

significativa, indicando que herbicidas e cultivos atuaram 

isolados. 9bservando-se a figura 4, percebe-se que, com 

exce�lo do EPTC, todos os outros tratamentos que receberam 

apenas um cultivo, tiveram menor quantidade de cobertura 

de tiririoa aos 67 DAC. Como as avalia�ões foram apenas 

visuais, não se tem idéia da ocorrtncia de tubérculos 

viàveis na superflcie do solo, após os cultivas. 

Os dados informam apenas a 

visual que ocorreu após os cultivos. 

infesta��º 

Na literatura encontram-se vàrios autores 

que usaram associa�ão de mêtodosg ZANDSTRA et alii < 1974)

aumentaram o intervalo de aplica�ão de glyphosate e MSMA 
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de 30 para 180 dias, usando uma ara�lo entre as 

aplica�ões. Zandstra & Nishimoto, citados por TERRY 

(1985>, obtiveram 100 X de controle da folhagem e 75 % dos 

tuhêrculos, quando aplicaram glyphosate (uma aplioa�lo) 12 

semanas após um cultivo. PULVER & ROMERO ( 1976) diminuíram 

em 50 e 72 % a brota�lo quando fizeram um cultivo 15 dias 

após aplica�lo de 1,0 e 2,0 Kg/ha de gly�hosate. WILLIAM

(1976) conseguiu 60 a 70 X de controle da tiririca, quando 

aplicou glyphosate 2, 4 e 6 semanas após ara�ão do solo. 

Comenta que glyphosate deva ser aplicado em solo não 

cultivado, que possa translooar a 

conectados. WILLIAM (1976) comenta que 2,4-D deve ser 

aplicado após cultivo do solo porque pa s s.a 

tubérculos dormentes da cadeia, sem afetá-lus. 

pelos 

CH.ASE & 

APPLEBY ( 1979a) �.ugerem que quando o cultivo for após a 

aplica�lo de glyphosate, deve ser 3 dias apôs, P.iira que 

reduza substancialmente o nümero de plantas, pois de 11 a 

23 dias apôs, a redu�lo foi baixa. CHAIB & FORSiER ( 1984) 

observaram que EPTC ficou ativo no solo, 

aos :.rn dias. 

No exper imen. t.o 4 foi 

ap,')s um� �apina 

inclulclo o

benfuresate, um novo herbicida p�ra controle de tiririca e 

junto a out:ros indicados para o 

controle desta planta daninha. O benfuresate foi aplicado 

em pré plantio incorporado <PPI >, 

Apesar das diferen�as no modo de aplica�ão, to dos O!:-



herbicidas foram aplicados no mesmo dia, 

as avalia�ões foram feitas no mesmo dia. 

portanto ., 
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todas 

Após a aplioa�ão dos herbicidas, 18 dias 

após tratamentos <DAT>, observou-se novamente que o HSHA 

penetrou mais rápidamente que os demais herbicidas de pós

emergência e a folhagem apresentava mais rapidamente os 

sintomas que nos tratamentos com glyphosate. iS:!:,Oy 

apesar de não diferir estatisticamente do glyphosate, seu 

controle foi melhor. Glyphosate e glyphosate + 2,4-D 

também não diferiram entre si. 

também n�o diferiram entre si, 

Os dois herbicidas de PPI 

mas apresentaram controle 

inferior ao do glyphosate e glyphosate + 2,4-D e HSHA 

( tabela 18 ). 

Aos 48 DAT1 o campo já estava bastante 

infestado pelas plantas daninhas ., já citadas no 

experimento 3, pois ambos os experimentos foram em locais 

bem próximos e infestados por vários tipos de mato, 

predominando o capim massambarà, apaga-fogo e caruru. Por 

apresentarem maior desenvolvimento a avalia��º foi um 

pouco prejudicada. l:ias, mesmo assim, 

Sllyphosate e glyphosate + 2 1 4-D controlaram a tiririoa 

mel hot' os não diferindo 

signific�tivamente entre si, com 79.,69 e 77,81 %, fi�ando 

com a cla�-sific,a�ão de "bom•• cont:t�o]e., pel�. esca.la ALAM. O 

benfuresate, EPTC e HSHA, também não diferiram entre si ., 
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significantemente ., mas pela escala. ALAM, 

classificados em: EPTC com controle "regul-cl.r11 (53,'.!.3 %) e 

HSHA e ben f"uresa te c,-,m con t ro 1 e "nenhum a pobre", com 

41 1 19 e 33 1 00 % (tabela 18). 

Tabela 18 - Controle da 

tr.:1tamento 

Experimento 

Piracicaba, 

tiririca aos 18 e 48 dias após 

(DAT), em % (escala ALAH). 

4, em condii;:ões de campo. 

1986-87. 

Herbicida 

glyphosate 

glyphosate 

2,4-D 

henfuresa.te 

EPTC 

HBHA 

t,es=. temu.nha 

18 DAT 

F = 221,(H) **

CV = 7,83 % 

Dose 

:J., 44 

1,44 

0,36 

2,00 

3.,42 

2,88 

media de controle 

18 DAT 

% 

63 1 75 ah 

57 ., 19 b 

'25,63 c

26,25 c

7 0,00 a

o ., oo d

48 

48 DAT 

% 

79,69 a 

77,81 a 

3:, ., 00 b

53,13 b 

41,19 b 

o,oo c

DAT 

F = 145 1 12 **

CV = 9 1 39 J; 

Obs: valores seguidos pela mesma letra n&o diferem entre 

si ao nlvel de 5 % de probabilidade (teste Tukey). 

No dia da terceira avaliai;:ão, o mato

infestante estava muito alto, impedindo a avaliaBãD da 

t. i 'I:' ir i ca., Neste caso foi. nec�ssàrio um cultivo com 

ro�adelra e, a espera de 10 dias para que a tiririca 

rebrotasse e novas avalia�ões fossem feitas. 
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Aos 88 DAT ou 10 dias após a passagem da 

roiadeira observou-se que as porcentagens de controle 

aumentaram mas, que as diferen�as estatistioas continuaram 

as. mesmas, ficando agora classificados, segundo �- esca.la 

ALAM em: glyphosate e glyphosate + 2,4-D com controle 

"excelente",; EPTC cc,m controle "suficiente" e benf\.H�esate 

e MSMA com controle "regular" (tabela 19). 

Tabela 19 - Controle da 

tr.3.tamento 

E:x:per·imento 

Piracicaba, 

Herbicida 

g 1 yph,:1sate 

glyphosate 
+ 

2,4-D 

ben fures-�. te 

EPTC 

HSHA 

testemunha 

88 DAT 

F = 104 1 55 **

cu = 10,86 % 

Dose 

1,44 

1,44 
+ 

0,36 

2,0ú 

3,42 

2,88 

tiririca aos 88 e 118 dias após 

(DAT), em % (escala ALAH). 

4, em condi�ões de campo. 

1986-87. 

mêdja de controle 

88 DAT 

:% 

91,56 

48 .v :1_;3 

61,04 

5•�, 38 

o,oo 

a. 

b 

b 

b 

e 

118 DAT 

% 

B2.v50 .3 

89169 a

45,6-3 b

55,31 b 

5:l,56 b

o,oo e

U.8 DAT

�f = 181, \)8 **

cu = 8,23 t; 

Obs: valores seguidos pela mesma letra não diferem entre 

si ao nivel de 5 % de probabilidade (teste Tukey). 
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Aos 118 dias, as porcentagens de controle 

cairam um pouco, mas os herbicidas continuaram na mesma 

ordem de coloca�ão (tabela 19). 

O experimento 

tipo Latossol Vermelho Escuro, 

5 toi realizado em urn solo 

série "Luiz dP. Queiroz", P. 

a popula�ão infestante era praticamente só tiririca, 

Ma época da aplioa�ão, a tiririca estava 30 

por este motivo a dose de glyphosate 

foi aumentada de 1,44 para 1,92 Kg/ha. Todos os outros 

herbicidas permaneceram com as mesmas dosa1ens. Todos os 

dados de avalia�ão estão na tabela 20. 

Aos '.1.4 DAT, o MSMA, apesar de não diferir 

significativamente do glyphosate e glyphosate + 2,4-D, foi 

novamente o melhor controle, mais isto não durou muito 

tempo pois, aos 28 DAT o controle caiu para 55 ¾ e aos 42 

e 56 DAT, para 28 e 24 ¾, mostrando que este herbicida age 

somente nas folhas da tiririca, e afeta pouco os 

tubérculos, que voltam a reinfestar a área. 

O glyphosate e o glyphosate + 2,4-D, em 

nenhuma. das 4 avalia�f5es, foram estatisti,�amente 

diferentes entre si, apesar da porcentagem de contrr:de 

diminuir levemente na mistura aos 42 e 56 DAT. Até 56 DAT, 

glyphosate ap:resento11 um controle "excelente" ( escal.3. ALAH 

- 90 a 100%) e a mistura u.m r.;ontrole 11muitr., bom .. (80 a 

90%). 
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Tabela 20 - Controle da tiririca aos 14, 281 42 e 56 dias 

após tratamento (DAT), em % (escala ALAM). 

Experimento 5, em condi�ões de campo. 

Piracicaba, 1988. 

Herbicida 

glyphosate 

glyphosate 

2 1 4-D 

benfuresate 

EPTC 

HSHA 

testemunha 

14 fJAT 

média de controle 

Dose ------------------------------------

:l, '"12 

1,92 

0,36 

2,00 

3,42 

2,88 

14 DAT 

% 

28 DAT 

% 

42 DAT 

% 

56 DAT 

% 

72,00 abc 96,00 a 94,00 a 93,00 a 

76,00 ab 96 ., 00 a 89, (10 a 89,00 a

42,00 d 68,00 b 55, (H) b 52,00 b 

52,00 cd 59,00 b 62 ., 00 b 33,00 bc 

86,00 a 55 1 (H) b 28 ., 00 e 24,00 e

ú,Oú e o,oo e 0 1 (H) d o, 00 d 

28 DAT 42 DAT 56 DAT 

F = 86,89 ** F = 102,95 ** 

CV = 13,0ú % CV = 12 ., 61 % 

F = 221,00 :ll:E 

cu = 7,83 % 

F = l45,12 ** 

CV = 9 1 39 % 

Obs: valores seguidos pela mesma letra não diferem entre 

si ao nlvel de 5 X de probabilidade (teste Tukey). 

O henfuresate e o EPTC também não diferiram 

entre si, em nenhuma das avalia�ões, apesar do EPTC ter-se 

igualado também ao MSHA aos 56 DAT. Isto pode ter ocorrido 

devido ao perlodo bastante chuvoso e, DURIGAN & PAGHI 

(1987), n�o recomendam EPTC durante perlodos chuvosos, 

pois o controle é só por 45 dias. Estes dois herbicidas 

n�o controlaram a brota��º das manifesta�ões epigeas, 

apesar de haver muitas falhas nas mas 

controlaram o tamanho delas, pois estavam mais ou menos a 

metade do tamanho das plantas do tratamento testemunha, o
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que não impediu algumas de florescerem aos 56 DAT. 

Kg/ha), 

Os resultados com glyphosate (1,44 e 1,92 

foram concordantes com: TERRY & HAGAMBO (1972); 

TERRY <1974>; FORSTER & DEUBER <1974); BERTOLOTTI <1975>, 

WILLIAM ( 1976)J DEUBER & FORSTER ( 1977>; BELTRÃO et alii 

(1978)J VICT�RIA FILHO (1978)J LEGUIZANOM et alii (1983); 

BELTRAO et alii (1983> E TORHAIL & JORDAN (1985), pois 

todo$ eles conseguiram controle da tiririca por 30 a 60 

dias, com doses de 1 1 0 a 2 1 0 Kg/ha. 

A aplica�Ao de glyphosate + 2,4-D <1,44 + 

0,36 e 1,92 + 0,36 Kg/ha) obteve resultados semelhantes 

aos de FIGUEIREDO et alii ( 1978), que encontraram o mesmo 

controle para glyphosate sozinho ou em mistura oom 2,4-D; 

mas, foram diferentes de MAMGOESOEKARJO ( 1979) que 

observou melhor controle com a mistura e, PULVER & ROMERO 

( 1976) que observaram antagonismo nessa mistura. 

Quanto à adi��º de sulfato de amonio ao 

glypJ.osate, não observou-se nenhuma ativajão deste ültimo, 

pelo primeiro, conoordando com CAMPLEGLIA (1983) 1 que 

também não observou nada. Por outro lado SUWUNNAMECK & 

PARKER (1975) e Terry, citado por TURNER (1985) 1 afirmam 

terem observado aumento na ativid�de do herbicida, quando 

aplicado junto com o adubo. 

O EPTC (4,32 Kg/ha) foi um herbicida que 



i(H) 

controlou razoavelmente a tiririca e, na dose empre9ada9 o 

controle foi concordante com ALMEIDA (1972); CRUZ & 

CARDENAS < 1974>; VICT�RIA FILHO ( 1975) e FERREIRA et alii 

(1986b) e, no P.xperimento 5, concordou com DllRIGAN & PAGHI 

(1987>, quando comentam que o controle do EPTC é somente 

durante 45 DAT, em 

CRISTOFOLETTI 

per lodo chuv,:iso. 

& PAGH I ( 1986 ); 

))lJR l GAN 

HARTI'NS 

.� PAGH I 

P.t alii ( 1986),; 

( 1987) e MARTINS (1987) conseguiram um controle por 77 a 

103 DAT, 

Kg/ha. 

em cana-de a�ncar, com doses de 5,76 a 6,48 

O controle do benfuresate (2,00 Kg/ha) n�o 

foi concordante com ALMEIDA & RODRIGUES (1982) pois, estes 

obtiveram 92 % de controle aos 40 DAT, com 0,8 Kg/ha, em 

casa-de-vegeta�ão. 

HAHlLTOM (1971) observou que 4 a 6 

apl i ca.i)Ões de HSMA são necessárias para reduzir os 

tubêrculos de tiririca no solo e nestes experimentos 

observou-se que somente uma aplica�ão, n�o controla a 

planta em questão. Já, CRUZ & CARDEMAS (1974) retardaram o 

crescimento da tiririca, em algodão, oom 4,0 Kg/ha e 

PATHAK et alii (1984) obtiveram redu�Ao no peso seco das 

plantas com 4,5 Kg/ha. 

Ao comparar-se os resultados obtidos com a 

literarura,houve semelhan�a com KOGAN & GOMZALEZ ( 1980) 

que observaram que glyphosate foi mais efetivo que KSMA, o 
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mesmo acontecendo no presP.nte trabalho. ALMEIDA &

RODRIGUES (1982) nAo conseguiram controle com glyphosate a 

2 1 4 Kg/ha, por 40 DAT e com benfuresate, a 2,0 Kg/ha o 

controle foi de 53 % aos 40 DAT. O controle aqui obtido 

com benfuresate foi semelhante, mas com glyphosate obteve-· 

se um controle excelente da tiririca, por até 118 dias. 

DURIGAN (1986a e b> observou que o controle com EPTC foi 

superior ao do benfuresate e nestes experimentos os dois 

herbicidas 

avalia�ões. 

n.i!o diferiram entre si em nenhuma ,ía.s 



5. CONCLUSOES

1) Os tratamentos 10, 
\ 
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15 e 20 dias de 

secagem ao ar (DSA) diminuem a popula�ão de tubérculos em 

40, 48 e 80 %i o n6mero de manifesta�ões eplgeas em 69, 80 

e 80 % e a produ�ão de tubérculos em 67, 74 e97 %, 

respectivamente, em casa-de-vegeta�ão. 

2) O sulfato de amonio não ativa a a�ão do

glyphosate. 

3) O glyphosate sozinho, ou em mistura com 

2 1 4-D, mostra excelente controle, 

cultivo com rotativa ou ro�adeira, 

muito bom por até 118 dias" 

por 60 dias e, apôs o 

o controle continua 

4) EPTC e benfuresate mostram controle 

regular em todos os experimentos, sendo que, EPTC impede 

mais o crescimento das plantas de tiririca. 

5) HSHA é um herbicida que apresenta râpida

penetra1iiã01 matando toda a popula�ão de plantas mas, não 

impede a reinfesta�ão do local" 
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