


Prólogo: SiStema rounduP ready PluS

O controle de plantas daninhas é uma prática de elevada importância 
para a obtenção de altos rendimentos em qualquer exploração 
agrícola e tão antiga quanto a própria agricultura. 

As plantas daninhas constituem grande problema para a cultura da 
soja e a necessidade de controlá-las. Conforme a espécie, a densidade 
e a distribuição da invasora na lavoura, as perdas são significativas. 
A invasora prejudica a cultura, porque com ela compete pela luz 
solar, pela água e pelos nutrientes, podendo, a depender do nível 
de infestação e da espécie, dificultar a operação de colheita e 
comprometer a qualidade do grão. (fonte: Embrapa) 

Em ambientes de elevada produtividade devemos evitar os efeitos 
negativos provocados pelas plantas daninhas, por isso as práticas 
de manejo são de extrema importância.

Para combater plantas daninhas resistentes e ainda prevenir novas, 
é fundamental que se tenha consciência que não existem produtos 
ou manejos únicos que resolvem todas as situações. 
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Por iSSo, eStamoS lançando o SiStema rounduP 
ready PluS no BraSil.

Só quem criou o herbicida mais usado do mundo e o evento 
biotecnológico de maior escala global, pode oferecer ao produtor 
brasileiro a confiança necessária de uma recomendação que 
sustente os benefícios provenientes destas tecnologias inovadoras. 

As páginas a seguir destinam-se exclusivamente a agricultores, pecuaristas 
e profissionais de agropecuária. Em caso de dúvidas, favor entrar em 
contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.
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manejo de deSSecação:
• A importância da dessecação antecipada
• Benefícios para a produtividade e controle de pragas iniciais
• Influência na população final para as principais culturas

o SiStema Plantio direto

O Plantio Direto teve início no Brasil na década de 70, inicialmente 
nos estados do Sul, a partir do Paraná, e sua adoção foi largamente 
motivada pela necessidade de preservação dos solos agrícolas, 
muito afetados pelas operações de preparo do solo com arados e 
grades, inerente ao plantio convencional e que estavam causando 
sérios problemas de erosão. Como no sistema de Plantio Direto o solo 
é revolvido apenas na linha de plantio, para colocação das sementes 
e fertilizantes, perceberam-se logo os benefícios do sistema em 
termos de conservação do solo. Porém, a maior dificuldade na época 
era o adequado manejo das plantas daninhas, pois os produtos 
disponíveis então, possuíam apenas ação de contato, o que causava 
somente a “queima” da parte aérea das plantas daninhas, que 
rebrotavam rapidamente e competiam com a cultura.
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Os agricultores, na época, logo notaram que o maior entrave para 
a adoção do sistema era a falta de controle adequado das plantas 
daninhas, problema que foi resolvido com a chegada do Roundup. 
Hoje, pode-se dizer que um dos aspectos mais importantes do uso 
desse produto na agricultura brasileira é o fato de que ele foi e 
continua sendo um dos principais responsáveis pela viabilização e 
pelo crescimento da área de Plantio Direto no mundo e, em especial, 
no Brasil.

Esse fato traz um apelo ambiental muito grande, não apenas pelo 
perfil toxicológico da molécula do glifosato, mas também por todos 
os benefícios advindos do uso dessa prática conservacionista de 
manejo de solo, que torna nossa agricultura ambientalmente mais 
correta e agronomicamente mais sustentável.A própria história do 
Plantio Direto nos mostra a importância do manejo adequado das 
plantas daninhas, que, ainda hoje, se não for bem feito, causa uma 
série de problemas que vai desde a implantação da nova cultura até 
a colheita, acarretando perdas significativas de produção e tornando 
essa prática técnica e economicamente inviável. Contudo, para se 
conseguir um manejo adequado das plantas daninhas, não basta 
apenas utilizar um excelente produto, é preciso também que este 
produto seja aplicado na dose certa e no momento correto.
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a imPortÂncia da deSSecação anteciPada

Como vimos, o manejo da dessecação é uma das principais 
operações para a implantação do Plantio Direto. As plantas daninhas 
precisam ser bem controladas e com boa antecedência ao plantio, 
para que não venham causar problemas de mato-competição inicial 
com a cultura, nem afetar a qualidade do plantio, como por exemplo, 
causar o “envelopamento” das sementes, ou seja, a planta daninha 
ainda não totalmente seca pode dificultar a operação do disco de 
corte da plantadeira e acabar sendo levada para dentro do sulco de 
plantio no meio da palha, atrapalhando o contato da semente com 
o solo.

O prof. Christoffoleti, 2002, cita que o manejo químico da vegetação 
constituída das espécies Avena strigosa (aveia-preta) ou Lolium 
multiflorum (azevém), feito com a finalidade de formação de 
cobertura morta para áreas em sistemas de Plantio Direto da cultura 
de soja, é uma prática usual. No entanto, dependendo da época 
quando a dessecação é realizada, podem ocorrer interferências 
no armazenamento de água no solo, nas populações de pragas, 
na eficiência das semeadoras, nas relações alelopáticas e no 
desenvolvimento das culturas implantadas. 
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Para estudar esse efeito, ele conduziu um trabalho na região de 
Ponta Grossa - PR com o objetivo de determinar a melhor época 
para a dessecação de aveia-preta e azevém, através da aplicação 
do herbicida Roundup WG. O professor realizou as dessecações 
aos 28, 14, e 7 dias antes da semeadura DAS e ainda no mesmo dia 
da semeadura, sendo que o tratamento aplicado 28 dias antes foi 
reaplicado novamente no mesmo dia da semeadura com objetivo 
de controlar a sementeira que já havia nascido desde a primeira 
dessecação. Pelos resultados obtidos, concluiu que a dessecação 
realizada aos 28 + 0 DAS é uma alternativa de aplicabilidade prática 
e de eficácia agronômica adequada, e que no caso da cobertura de 
azevém, a dessecação apenas no dia do plantio (0 DAS) se mostrou 
prejudicial ao desenvolvimento da cultura da soja em relação a 
dessecação realizada aos 28 + 0 DAS. 

Em outro trabalho com esse mesmo objetivo, desen-volvido pelo 
pesquisador Zagonel, 2002, em Ponta Grossa – PR, chegou-se à 
conclusão de que o Roundup Transorb, em aplicação única realizada 
aos 0, 7 e 14 dias antes da semeadura do milho, ou sequencialmente 
com Roundup Transorb aos 28 DAS e Roundup WG aos 0 DAS, mostrou-
se eficiente no controle das coberturas aveia-preta, azevém e nabo                                          
forrageiro, independente da época de aplicação.
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Contudo, a aplicação seqüencial de Roundup Transorb e Roundup 
WG, iniciada 28 dias antes da semeadura do milho, promoveu: a) 
menor incidência das plantas daninhas após a emergência do milho; 
b) menor ocorrência de morte prematura das plantas de milho; c) 
menor número de plantas com danos causados por pragas; e d) 
maior stand e produtividade de grãos. 
Observou também que esses parâmetros foram mais impactados 
pelo azevém do que pelas outras coberturas.

Vejam a seguir algumas informações sobre a influência da 
dessecação antecipada e manejo complementar para a cultura da 
soja Roundup Ready na região Sul, sobre cobertura de azevém - 
média de 8 experimentos conduzidos pelo Depto de Desenvolvimento 
da Monsanto.   
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Figura 1 
Influência da época 
de dessecação sobre 
a cultura da soja RR 
plantada sobre cobertura 
de azevém (média de 8 
experimentos) - região 
Sul. 

DBP: Dias antes do plantio da soja RR • DAP: Dias após plantio da soja RR.
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Figura 3
Influência da época de 
dessecação da Brachiaria 
ruziziensis na produtividade  
da Soja - MT.

Figura 2
Influência da dessecação antecipada  
e manejo complementar para a 
cultura do Milho plantado sobre 
cobertura de aveia (média de 5 
experimentos) - região Sul.

Figura 4
Influência da época de 
dessecação da Brachiaria 
ruziziensis na produtividade  
do Milho - MG. 

DBP: Dias antes do plantio do milho MG • DAP: Dias após plantio do milho MG.

DBP: Dias antes do plantio do milho • DAP: Dias após plantio do milho.

DBP: Dias antes do plantio da soja MT • DAP: Dias após plantio da soja MT.



BeneFÍcioS Para a ProdutiVidade  
e controle de PragaS iniciaiS

Poderíamos citar vários outros trabalhos que mostram bem a 
importância de se realizar as dessecações de forma antecipada, 
mas o objetivo nesse momento é apenas chamar a atenção para a 
importância dessa prática, que traz muitos benefícios ao sistema de 
Plantio Direto, podendo ser o ponto de equilíbrio entre o sucesso ou 
não da implantação desse sistema. 

Tivemos a oportunidade de acompanhar inúmeras áreas de Plantio 
Direto, e um dos fatos que sempre nos chamou a atenção foi ver 
o arranque de uma cultura plantada em uma área bem dessecada. 
Certamente o momento da dessecação depende muito da cobertura 
vegetal da área, mas uma boa dessecação, feita alguns dias antes do 
plantio, proporciona à cultura melhor condição de desenvolvimento 
inicial do que as dessecações realizadas no dia do plantio ou até 
mesmo depois do plantio, como ocorre em muitas áreas de culturas 
RR.

O período adequado para se fazer uma dessecação antes do plantio 
varia muito, podendo ir desde 7 dias até por volta de 28 dias. No 
caso de 7 dias normalmente se recomenda para áreas de pousio que 
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receberam dessecação de pós-colheita e que no próximo plantio 
de verão apresentarão menor nível de infestação. Já as de 28 dias 
são as áreas com cobertura de azevém, no Sul do Brasil. Podemos 
citar ainda que, em áreas de pousio com alta infestação, ou em áreas 
com densas coberturas vegetais por culturas de cobertura (como 
braquiárias) ou outras gramíneas de inverno (como aveia), esse 
período poderá variar entre 2 e 3 semanas. 
  
A dessecação antecipada ao plantio permite que a cultura germine 
no limpo e proporcione vantagens como:
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• Maior facilidade de plantio: melhor desempenho das plantadoras, 
mantendo uniformidade na profundidade de plantio, velocidade, 
posicionamento da semente, melhor contato da semente com o solo, 
além de evitar “embuchamento” (acumulo de material vegetal).

• Distribuição mais adequada das sementes: Com as coberturas ou 
plantas daninhas já mortas e secas, consegue-se melhor deposição 
das sementes e do adubo, dentro dos parâmetros desejados. Nessas 
condições também não haverá competição inicial por água e por 
luz, permitindo uma melhor uniformidade de germinação. Sementes 
das culturas emergindo em meio a plantas ainda verdes e altas 
apresentarão plantas com sintomas típicos de estiolamento e maior 
número de plantas dominadas.

• Maior armazenamento de água no solo: A dessecação an-
tecipada das plantas daninhas ou coberturas permite maior 
acúmulo de água no solo. Com a morte das plantas e a formação do 
“mulching” (cobertura morta), haverá maior retenção de água das 
chuvas, menor evapotranspiração potencial, mantendo a umidade 
do solo por mais tempo, favorecendo a emergência da cultura.

• Menor mato-competição: A realização do manejo antecipado 
ao plantio evita a interferência inicial das plantas daninhas com 
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a cultura. Caso ocorra uma nova emergência de plantas daninhas 
antes do plantio, é recomendável que se faça uma aplicação 
complementar. Com Roundup, ela poderá ser realizada até no dia 
do plantio, porém se houver necessidade de complementação 
com outro modo de ação, deverá ser observada a recomendação 
específica para o produto em questão. Com essa aplicação o novo 
fluxo de plantas daninhas dentro da cultura vem mais uniforme e 
tardiamente, favorecendo o arranque inicial da cultura, além de ser 
de mais fácil manejo.

• Redução dos efeitos alelopáticos: Muitas plantas daninhas e/
ou coberturas liberam substâncias, no processo de morte ou início 
de decomposição, que podem ter efeitos alelopáticos sobre o 
desenvolvimento de outras plantas. A dessecação antecipada reduz 
esse risco, obtendo-se assim melhor desenvolvimento inicial das 
culturas.
• Melhor desempenho dos herbicidas residuais: Nas áreas com 
problema de plantas daninhas resistentes, poderá ser necessária 
a complementação com produtos cujo modo de ação principal 
seja na pré-emergência da planta daninha. Para isso, o produto 
precisará entrar em contato com o solo, e em uma área dessecada 
anteriormente ao plantio, esse produto entrará mais facilmente em 
contato com o solo. 
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• Ganho de produtividade: O manejo antecipado permite que 
os fatores descritos acima interajam, possibilitando melhor 
desempenho e produtividade das culturas.

Atualmente, é inegável a importância do Plantio Direto como sistema 
de produção sustentável para a agricultura brasileira. A cada ano 
ocorre um considerável aumento em áreas cultivadas nesse sistema, 
bem como a ampliação desta técnica para outras culturas anuais e 
até mesmo algumas perenes.

inFluÊncia na PoPulação Final Para aS 
PrinciPaiS culturaS

Vale lembrar que a cada nova safra o agricultor procura utilizar 
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as melhores sementes e insumos para buscar bater seus próprios 
recordes de produtividade e que ter um estande adequado, para o 
ambiente em que a cultura se encontra, é um dos fatores de grande 
influência para se conseguir excelentes produtividades. 

Por isso, o plantio de uma lavoura deve ser muito bem planejado, 
pois é nesse momento que se determina a possibilidade de sucesso 
ou insucesso de uma safra. 

Normalmente as empresas fazem a recomendação da população final 
de plantas por área para cada híbrido ou variedade. É no momento 
do plantio que temos que colocar no campo essa recomendação e 
procurar eliminar fatores que possam interferir no estabelecimento 
do estande desejado. Sabemos que no caso de algumas culturas 
como o milho, por exemplo, o estande final tem muita influência no 
rendimento de grãos, onde uma pequena redução influenciará muito 
o rendimento da cultura.

Para ilustrar seguem alguns dados do trabalho conduzido por 
Zagonel, 2002. Vejam no Quadro 1 os tratamentos utilizados e as 
épocas de dessecações. No Quadro 2 vemos a porcentagem de danos 
causados por pragas iniciais e de solo aos 28 dias após emergência. 
No Quadro 3 a população de plantas de milho na colheita e no Quadro 
4 a produtividade de grãos em kg/ha. 
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Nome Dose Nome Dose Época de

comum (g ea.ha-1) comercial (pc.ha-1) Aplicação1

1. Glifosato/
Glifosato

960/540
Roundup Transorb/

Roundup WG
2,0 L/0.75kg 28/0 DAS

2. Glifosato 960 Roundup Transorb 2,0 L 14 DAS

3. Glifosato 960 Roundup Transorb 2,0 L 7 DAS

4. Glifosato 960 Roundup Transorb 2,0 L 0 DAS

1 Dias antes da seneadura do milho

Nome Dose Cobertura verde

Comercial (pc.ha-1) Aveia-preta Azevém Nabo forrageiro

1. Roundup Tran-
sorb/Roundup WG

2,0 
L/0.75kg

5,0 c AB 8,6 c A 4,6 c B

4. Roundup Transorb 2,0 L 9,0 bc B 8,6 c A 12,3 b A

4. Roundup Transorb 2,0 L 12,6 ab C 29,3 a A 18,6 a B

4. Roundup Transorb 2,0 L 15,6 a C 33,3 a A 21,3 a B

Médias seguidas da mesma letra, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferentes 
significativamente pelo teste de Tukey (p<5%); 1Dose do produto comercial por hectare; C.V. = coeficiente 
de variação = 11,7%

Quadro 01

Nomes comum e comercial, doses em gramas do equivalente ácido e do produto 
comercial por hectare (g ea.ha-1 e pc.ha-1) e época de aplicação dos tratamentos 

utilizados no experimento de manejo no milho. Estação Experimental da 
Monsanto. Ponta Grossa, PR. 2000/01.       

Quadro 02

Porcentagem de plantas com danos causados por pragas iniciais e de solo aos 28 
dias após a emergência (DAE) do milho em função de diferentes tratamentos de 
manejo na cultura do milho e de 3 coberturas verdes. Estação Experimental da 

Monsanto. Ponta Grossa, PR. 2000/01. 



16

Nome Dose Cobertura verde

Comercial (pc.ha-1) Aveia-preta Azevém Nabo forrageiro

1. Roundup Tran-
sorb/Roundup WG

2,0 
L/0.75kg

11.942a  A 11.836a A 11.690 a A

4. Roundup Transorb 2,0 L 11.392ab A 10.369  b  B 11.341 a A

4. Roundup Transorb 2,0 L 11.125  b A 10.066  bc B 10.578  b AB

4. Roundup Transorb 2,0 L 10.945  b A 9.488  c C 10.103  b  B

Médias seguidas da mesma letra, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferentes 
significativamente pelo teste de Tukey (p<5%); 1Dose do produto comercial por hectare; C.V. = coeficiente 
de variação = 11,7%

Nome Dose Cobertura verde

Comercial (pc.ha-1) Aveia-preta Azevém Nabo forr. Média

1. Roundup Tran-
sorb/Roundup WG

2,0 
L/0.75kg

62.723 61.585 63.634 62.647 a

2. Roundup Transorb 2,0 L 70.855 56.966 62.487 63.436 a

3. Roundup Transorb 2,0 L 58.375 53.452 60.392 57.406 ab

4. Roundup Transorb 2,0 L 54.902 50.085 58.133 54.373  b

Média ----- 61.714 A 55.522 B 61.161 A 59.466

Médias seguidas da mesma letra, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferentes 
significativamente pelo teste de Tukey (p<5%); 1Dose do produto comercial por hectare; C.V. = coeficiente de 
variação = 11,7%

Quadro 03

População de plantas de milho na colheita em função de diferentes tratamentos 
de manejo na cultura do milho e de 3 coberturas verdes. Estação Experimental da 

Monsanto. Ponta Grossa, PR. 2000/01.

Quadro 04

Produtividade de grãos (kg.ha-1) do milho em função de 4 tratamentos de manejo 
em pré-semeadura e de 3 coberturas verdes. Estação Experimental da Monsanto. 

Ponta Grossa, PR. 2000/01.
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Advertências - Proteção à saúde humana, animal e ao meio ambiente. 
Não permita que menores de idade trabalhem na aplicação. Mantenha 
afastados das áreas de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas 
desprotegidas. Use equipamentos de proteção individual (EPIs). Não 

coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não desentupa bicos, 
orifícios ou válvulas com a boca. Primeiros socorros e demais informações, vide o rótulo, 
a bula e a receita. Evite a contaminação ambiental, preserve a natureza. Não utilize 
equipamentos de aplicação com vazamentos. Não lave as embalagens ou os equipamentos  
em lagos, fontes, rios e demais corpos d’água. Aplique somente as doses recomendadas. 
As embalagens vazias deverão ser enxaguadas três vezes e a calda resultante 
acrescentada à preparação a ser pulverizada (tríplice lavagem). Descarte 
corretamente as embalagens e os restos de produto. Não reutilize as embalagens 
vazias. Periculosidade ambiental e demais informações, vide o rótulo, a bula e a receita. 
Informe-se sobre a importância do Manejo Integrado de Pragas. Leia atentamente 
o rótulo, a bula e o Receituário Agronômico ou faça-o a quem não souber ler.
CoNsULtE sEMPRE UM ENgENhEIRo AgRôNoMo E sIgA CoRREtAMENtE As INstRUçõEs  
RECEbIDAs. PRoDUto DE Uso AgRíCoLA. VENDA sob RECEItUáRIo AgRoNôMICo.


