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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 um grande problema para a cultura 
da soja e há 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 resolvam todas as situações. 

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. 
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plantaS daninhaS

Quando se fala em planta daninha, imaginamos logo que o termo se 
refere a plantas que infestam espontaneamente as áreas agrícolas 
e que não são úteis para fornecer alimento, fibras ou forragem. 
Porém, a definição clássica de planta daninha diz que é toda planta 
que se desenvolve em lugar onde não é desejada; assim, uma planta 
de milho ocorrendo em uma lavoura de soja também é considerada 
uma planta daninha. 

Com o crescimento das áreas agrícolas, criou-se um ambiente muito 
favorável à expansão das plantas daninhas, as quais representam 
um grupo muito especializado e diversificado, que passou a intervir 
profundamente nas atividades agrícolas, competindo intensamente 
com as culturas.

CapaCidade de SobRevivênCia  
daS plantaS daninhaS

Durante seu processo evolutivo, as plantas daninhas adquiriram 
ampla capacidade de sobrevivência nas mais diferentes condições. 
Harper (1977), citado por Pitelli & Pitelli (2008), listou uma série de 
características que asseguram a sobrevivência das plantas daninhas, 
dentre as quais destacamos: 

• elevada produção de sementes em diferentes condições 
ambientais;  
• excelente disseminação de sementes (curta e longa distância);  
• diversificados e complexos mecanismos de dormência;  
• estruturas de reprodução com elevada longevidade;  
• desuniformidade no processo germinativo;  
• capacidade de germinação em diferentes ambientes;  
• intensa e contínua produção de sementes; 
• desuniformidade nos processos de germinação, florescimento e 
frutificação;  
• capacidade de utilização de processos especiais de competição 
como alelopatia, hábito trepador e outros. 

Muitas espécies enquadram-se em várias dessas características e 
isso as torna muito competitivas, interferindo intensamente nas 
atividades agrícolas e reduzindo o potencial produtivo das culturas. 

peRíodo CRítiCo de matoCompetição  
paRa aS pRinCipaiS CultuRaS - alelopatia

O desenvolvimento de uma cultura, desde o seu plantio até 
a colheita, está sujeito a uma série de fatores que podem 
interferir negativamente no seu crescimento, desenvolvimento 
e produtividade. Certamente, as plantas daninhas estão entre 
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esses fatores e podem interferir não só na produtividade, devido 
à competição pelos recursos disponíveis, como também provocar 
intensas perdas por afetar operações durante o processo produtivo 
e prejudicar a qualidade do produto final.

A competição é a forma mais conhecida de interferência direta das 
plantas daninhas com as culturas, sendo que os recursos envolvidos 
nesta competição são nutrientes, água, luz e espaço físico. Algumas 
espécies utilizam-se ainda da alelopatia, inibindo a germinação e 
reduzindo o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade das 
plantas cultivadas. Pitelli & Pitelli (2008) citam que as substâncias 
aleloquímicas podem ser produzidas por qualquer parte da planta 
como exsudatos de raízes e da parte aérea, de sementes em pleno 
processo germinativo e dos resíduos de certas plantas durante o 
processo de decomposição.

Na matéria anterior, quando abordamos o tema dessecação, 
procuramos mostrar a importância da dessecação antecipada 
apresentando vários dados sobre perdas de produtividade quando 
as dessecações são realizadas no dia ou ainda após o plantio. 

Mostramos, naquela oportunidade, a importância de se fazer o 
plantio no limpo, sem a presença de plantas daninhas, ainda que 
em estados iniciais de desenvolvimento, e os benefícios que isso 

traz em termos de estabelecimento de um stand adequado para a 
cultura, menor incidência de insetos e maior produtividade.
Já neste artigo, queremos enfatizar a importância de se fazer 
um bom manejo das plantas daninhas após o plantio da cultura. 
Queremos mostrar a importância de se conhecer bem o período 
crítico de convivência entre as plantas daninhas e as culturas, ou 
seja, o período em que, se as plantas daninhas não forem bem 
controladas, causarão intensos prejuízos às culturas. 

O grau de interferência das plantas daninhas sobre as culturas 
depende de alguns fatores, tais como: plantas daninhas presentes 
(espécies, densidade e distribuição); cultura implantada (espécie, 
espaçamento e densidade de plantio); e  condições ambientais (solo, 
clima e práticas adotadas). Podemos observar que, em todo este 
processo, um dos fatores sobre o qual podemos ter maior controle 
diz respeito ao período de convivência das plantas daninhas com as 
culturas.

Muitos trabalhos de pesquisa mostram que o período crítico de 
matocompetição para a cultura da soja encontra-se dos 30 aos 
60 dias após a emergência e, para o milho, dos 20 aos 40 dias 
após a emergência. 
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ReComendaçõeS de apliCação paRa  
aS CultuRaS de Soja e milho RR: 

Já discutimos a importância de se realizar as aplicações de Roundup 
para as culturas RR no momento adequado. A recomendação de 
controle para a cultura da soja é realizar a aplicação de Roundup 
por volta dos 15 aos 35 DAE (dias após a emergência); já para a 
cultura do milho , essa aplicação deve ser realizada entre os 20 
e 30 DAE, complementado com Atrazina. Assim essas culturas 
deverão permanecer no limpo durante seus períodos críticos 
de matocompetição, permitindo que elas alcancem seu máximo 
potencial produtivo, considerando as perdas que poderiam 
ocorrer devido às plantas daninhas.

viSão de uma áRea de Soja Com a pReSença  
de plantaS daninhaS, poR volta doS 30 dae. 

 

A aplicação no momento adequado, além de evitar a matocompetição, 
facilitará o controle das plantas daninhas, que serão mais facilmente 
controladas pelo Roundup. Abaixo, podem ser observados alguns 
resultados de eficácia de controle sobre plantas daninhas aplicadas 
em diferentes estádios de desenvolvimento, ou seja, precoce: com 
2 a 4 folhas (10 a 15 DAE); normal: com 4 a 6 folhas (20 a 30 DAE) e 
tardia: maior que 6 folhas (35 a 45 DAE). Observem que para algumas 
dessas plantas daninhas, quanto mais tarde se faz a dessecação 
dentro da cultura, o controle mostra-se significativamente reduzido, 
mesmo com o aumento das doses.

ContRole de euphoRbia heteRophylla - média  
de 19 expeRimentoS - avaliação aoS 28 daa. 
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ContRole de Commelina benghalenSiS  
em alta infeStação - avaliação aoS 28 daa

Gazziero (2003) mostrou que quando se realizam aplicações mais 
tardiamente dentro da soja, pode-se ter uma redução superior a 
40% entre a dose aplicada e a dose que efetivamente atinge as 
plantas daninhas que estão localizadas na linha da cultura. Isso 
ocorre devido ao efeito “guarda-chuva” proporcionado pela cultura 
e reduzirá a eficiência de controle das plantas daninhas. 

Muitas vezes, observamos lavouras onde o controle das plantas 
daninhas está sendo feito muito tardiamente e, neste caso, 
costumamos dizer que o agricultor está perdendo duas vezes, ou 
seja, gastando com o produto numa situação em que não deverá ter 
uma boa performance devido ao momento da aplicação e aplicando 
o produto quando as plantas daninhas já competiram com a cultura 
e reduziram seu potencial produtivo.

Outro ponto importante para ser mencionado é quanto à resistência 
de plantas daninhas. Certamente, temos que considerar este 
aspecto e complementar o manejo com herbicidas usando 
diferentes mecanismos de ação para se fazer um bom controle 
das espécies resistentes presentes na área e ainda minimizar o 
risco de aparecimento de novos casos. 

Nossa recomendação para isso é a de se utilizar os manejos pro-
postos no Sistema Roundup Ready Plus com herbicidas que 
possam ser aplicados até o dia do plantio das culturas, fazendo 
um excelente manejo durante as dessecações de pré-plantio e 
procurar, sempre que possível, deixar apenas o Roundup para 
ser aplicado dentro das lavouras RR, por sua eficiência sobre um 
amplo espectro de plantas daninhas e seletividade às lavouras RR. 
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ConCluSõeS

Como vimos, as plantas daninhas competem com as culturas e 
podem causar perda parcial ou total no retorno financeiro esperado. 

Para o controle eficiente das plantas daninhas, é fundamental 
considerar fatores como: 
• a correta identificação das espécies a serem controladas; 
• a utilização dos melhores herbicidas e a dose correta para cada 
situação;  
• aplicação no momento certo, buscando alta eficiência e evitar a 
matocompetição;  
• observar as condições da planta, condições climáticas e do local e 
a tecnologia de aplicação, de modo a se colocar de forma eficiente 
o produto no alvo.

Com esses procedimentos, sua lavoura estará livre da competição das 
plantas daninhas e pronta para lhe proporcionar alta produtividade.
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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.

14




