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O controle de plantas daninhas em jardins recém formados, com tapetes de papel reciclado, é técnica em uso
nos Estados Unidos. São tapetes, permeáveis à água e nutrientes e retém mais a umidade, e as plantas
daninhas germinadas sobre os tapetes não enraízam e as que estão debaixo do tapete não sobrevivem.
Apresentam relativa resistência à decomposição e por isso, são indicados para controle de plantas daninhas
por períodos de 1, 5 e até 20 anos. Com o objetivo de verificar a viabilidade técnica destes tapetes, no
controle de plantas daninhas e observar os seus efeitos no desenvolvimento dos cafeeiros em formação,
foram instalados em fevereiro de 2001, em Machado, Patrocínio, Capelinha e Lavras, MG, um experimento,
em blocos casualizados, com os seguintes tratamentos: três marcas comerciais de tapetes, denominados
“Spin out”, “Weed-X” e “WeedProof”  mais três herbicidas (oxyfluorfen 1,08 kg.ha¹, acetochlor a 3,6 kg.ha¹,
azafenidim a 0,32 kg.ha¹) e uma testemunha capinada. O delineamento foi em blocos causalizados, com 3
repetições e portanto, com sete tratamentos. Cada parcela constituída de 12 plantas. “Spin Out” é o nome
comercial de um látex com hidróxido de cobre, na concentração de 7,1 %. Tapete “Spin out”, consiste de uma
lâmina de papel reciclado, de 60 x 60 cm e espessura de 0,01cm, impregnado com “Spin Out”. Weed -x e
WeedProof são materiais fornecidos em rolos com 90 cm de largura e respectivamente, com 18 e 36 m de
comprimento e espessura inferior a 0,01 cm, e são fabricados e distribuídos por empresa especializada em
jardins. Os experimentos foram instalados na implantação das lavouras cafeeiras. Os tapetes foram colocados
na linha de plantio abrangendo uma faixa de 60 cm, e os herbicidas aplicados sobre as mudas logo após o
plantio. O controle nas entrelinhas foi feito por meio de roçadeiras. As avaliações de controle de invasoras na
linha, consistiram no número de operações para manter o cafeeiro livre de invasoras, e o desenvolvimento pela
medição da altura das plantas, diâmetro de caule e de copa e vigor, além da primeira produção que será
efetuada no corrente ano, e do número de operações necessárias para condução da linha de livre de
concorrência. No período,  de janeiro de 2001 a fevereiro de 2003 foram feitas três aplicações de herbicidas
de pré-emergência e cinco capinas manuais. O tapete Weed-x se decompôs no período de três meses, segurando
um pouco a infestação. Os demais tapetes “Spin out” e Weedproof, apresentaram maior durabilidade no
campo, controlando a infestação das plantas daninhas além de fevereiro de 2003 em todos os locais da
implantação. Os tapetes Spin out e WeedProof  já estão mantendo a linha livre de plantas daninhas além de
2,0 anos. Os tratamentos com herbicidas até fevereiro de 2003, exigiram 3 aplicações e a capina manual 7
operações. Os tratamentos com os tapetes “Spin Out” e “WeedProof” tem proporcionado, além de maior
desenvolvimento do cafeeiro em todas as carcterísticas avaliadas, apresenta ainda, a linha de plantio livre de
invasoras, em comparação com os tratamentos com herbicidas e a testemunha capinada, no período avaliado.
O melhor desenvolvimento em crescimento tem sido atribuído à manutenção de maior umidade durante o
período seco.
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