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CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DO CAFEEIRO COM GLYPHOSATE APLICADO COM
MICRO-HERBI
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Os efeitos de diferentes concentrações de glyphosate, aplicado com mícron-herbi, foram medidos através do
potencial de controle em dois estádios de crescimento de plantas daninhas na cultura do cafeeiro. Foram
utilizadas as concentrações, de 2,5,  5,0, 7,5, 10,0  e 15,0% de glyphosate, aplicadas com volume de 15
litros de calda/ha nos estádios de crescimento de 15 a 20 cm e 30 a 45 cm de altura das plantas daninhas nas
entrelinhas do cafeeiro. Para efeito de comparação, foi utilizada uma testemunha capinada com enxada. A
concentração de 2,5%, aplicada sobre as plantas daninhas nos dois estádios de crescimento, não controlou a
erva quente (Spermacoce latifolia Aubl.), beldroega (Portulaca oleracea L.), capim pé-de-galinha (Eleusine
indica L.) Gaertn], caruru (Amaranthus sp.) e leiteiro (Euphorbia heterophylla L.). Quando as plantas daninhas
alcançaram o estádio de 15 a 20 cm de altura, o controle com glyphosate foi efetivo a partir de 5% de
concentração, exceto para a erva quente. No estádio de 30 a 45 cm de altura, o glyphosate só proporcionou
controle com aplicações de glyphosate em concentrações superiores a 7,5% de concentração. As plantas
daninhas que apresentaram escape ao controle com glyphosate a 5% no estádio de 30 a 45 cm foram a erva
quente, caruru e leiteiro. O aumento na concentração percentual de glyphosate apresentou uma resposta
quadrática no controle de plantas daninhas, com estimativa de controle máximo de 96,6% e 98,1% para as
concentrações de 12,7% e 12,9%, respectivamente, nos estádios de crescimento de 15 a 20 cm e 30 a 45
cm.
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