
NIVEIS DE PREJUIZO DAS INFESTANTES EM CULTURAS ANUAIS 

Introdução 

Ribas Antônio Vida/ 
João Martim de Portugal 

A/do Merotto Júnior 
Míchelangelo Muzell Trezzí 

Fabiane Pinto Lamego 

O prejuízo das plantas daninhas nas plantas cultivadas depende da densidade de plantas, ou seja, da 
quantidade de infestantes por unídade de área. A explicação para este fenômeno é mais ou menos intuitiva e 
resíde no fato de que a quantidade de recursos do meio é limitada: então, quanto mais plantas na área, maior 
é o prejuízo causado. 

Existem diversos níveis de prejuízo, mas os mais conhecidos na Herbologia são: a) o nível crítico de dano 
(NCD) e b) o nível de dano econômico (NDE). O NCD representa qual o prejuízo de cada planta infestante no 
rendimento da cultura. O NDE indica o número de adventícias por área cujo prejuízo na cultura se iguala ao 
custo de controle (incluindo herbicida+ aplicação+ outros custos relacionados). 

Objetivo 

Nesta aula, o estudante será orientado sobre como são obtidos os dados experimentais e será capacitado 
a ajustar a equação hipérbole retangular aos dados obtidos, de forma a obter o parâmetro, que indica o NCD. 
Finalmente, o estudante será capacitado a interpretar os resultados. 

Material 

• Acesso à internet. 
• Computador e impressora. 
• Dados disponibilizados abaixo. 
• Softwares: Excell e Sigma Plot. 

Exercício 

A forma mais simples de obter dados experimentais para atingir o objetivo proposto consiste em, logo no 
início do ciclo da cultura, percorrer uma lavoura com baixa densidade de infestantes. A proposta seria estaquear 
parcelas (com pelo menos 2 x 2 m2} com diferentes níveis de infestação. Assim, seriam localizados e marcados 
locais onde houvesse apenas zero (O), uma (1), duas (2), três (3), ... plantas/m2• Idealmente, devem-se obter 
repetições de cada valor de densidade, principalmente na densidade zero (O). A partir da marcação, deve-se 
identificar corretamente o número de plantas na estaca, e semanalmente, efetuar o desbaste para que a densi-
dade da infestante seja constante até o fim do ciclo da cultura. 

Normalmente, não há necessidade de ter mais do que 20 plantas/m2• Isso porque, sob elevadas densida-
des, não há dúvida da necessidade do controle, mas sob baixas densidades é que o agricultor tende a negli-
genciar a importância de umas poucas plantas/m2• 

Considere os dados abaixo, os quais foram obtidos em experimento com diferentes densidades de Uro-
chloa plantagínea na cultura de milho. 
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Densidade 
Plantas m-2 

Rendimento de grãos de milho 
kg.ha-1 

Relatório 

Procedimentos 

o 
o 
o 
1 
2 
3 
5 
8 
12 
14 
16 
20 

Siga o tutorial para elaborar a tabela e o gráfico com os resultados. 

9.880 
10.232 
10.451 
7.641 
5.212 
3.722 
2.965 
2.298 
2.012 
1.891 
1.900 
1.860 

Download do tutorial aqui: http://ribas.iss.im/2012/03/11/tutorial-para-hiperbole-retangular/ 
Apresentar no relatório as tabelas e figuras, conforme modelo do tutorial. 
Com base nesses resultados, responda: 

1- Qual o impacto na produtividade de milho com cada plantas m·2da infestante? 
Resposta: cada planta de Urochloa plantaginea reduz o rendiml;)nto de milho em ........ % 

2- Qual foi o impacto total dessa infestante na cultura? \, 
Resposta: com 20 plantas m·2 de Urochloa plantaginea, o rendimento de milho foi reduzido em ........ % 

3- Assinale: a interpretação abaixo é ( ) correta ( ) incorreta? 
A figura demonstra que sob baixas densidades da infestante, cada planta daninha tem um impacto muito 

acentuado no rendimento da cultura. Mas, em elevadas densidades, a esfera de influência das infestantes 
sobrepõe-se entre si, de forma que o impacto individuál já não é tão elevado (embora o impacto total seja alto). 

' 
Exercício: 

Os conceitos de nível de prejuízo e de período crítico (aula anterior) são complementares. Consulte o artigo 
científico anexo e responda às perguntas abaixo. 

PORTUGAL, J. M; MOREIRA, 1. Aplicação de modelos múltiplos na determinação de níveis de prejuízo para 
a interação Solanum americanum e tomate de indústria. Planta Daninha, Viçosa, v. 29, n. 4, p. 751-760, 2011. 

http:/ /www.scielo.br/scielo. php?pid=S0 100-83582011000400005escript=sci_arttext 
Considerando o primeiro ensaio da Figura 1, responda: 
1- Qual o prejuízo causado por Solanum americanum no tomateiro quando presente com 6 plantas m·2 

durante todo o ciclo da cultura? 
Resposta: Seis (6) plantas m·2 de Solanum americanum convivendo com o tomateiro durante todo o ciclo 

da cultura reduzem a produtividade em ......... % 
2- Qual o prejuízo causado por Solanum americanum no tomateiro quando presente com 6 plantas m-2, 

mas por apenas durante 45 dias do ciclo? 
Resposta: Seis (6) plantas m-2 de Solanum americanum convivendo com o tomateiro por 45 dias iniciais 

do ciclo reduzem a produtividade em ......... % 


