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Resumo1
A colheit a de sement es por varredura é a mais comum no sist ema de
produção de sement es f orrageiras t ropicais, seguido pela colheit a nas
inf lorescências. Tal como nos sist emas int egrados, onde a dessecação de plant as se t orna útil para a sucessão da lavoura pela past agem
e vice-versa, a dessecação nos sistemas de produção de sement es
t ambém t em int eressado aos produt ores. Objetivou-se avaliar dois
genót ipos de Brachiaria em pré-lançament o (Brachiaria brizant ha
x Brachiaria ruziziensis HBGC 331 e B. brizantha B140) quant o à
resist ência à dessecação por glif osato. Os ensaios f oram conduzidos
na Embrapa Gado de Cort e, em Lat ossolo Vermelho, Dist rof érrico,
t ext ura argilosa (HBGC 331) e Lat ossolo Vermelho, Dist róf ico, t ext ura argilosa (B140). O delineamento f oi blocos casualizados, com
t rês repet ições e parcelas de 8m2 para HBGC 331 e cinco repet ições
com parcelas de 20m2 para B140. Os t rat ament os foram doses de
0,96L/ha e 1,44 L/ha de glif osat o (“ Roundup Original” , 2 e 3 L/ha),
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zador cost al, pressurizado por CO2 (barra de 2m, quat ro bicos t ipo
leque 1 10.03) e volume de calda de 200L/ha. Aplicação nas plantas
de B140 f oi ef etuada quando as sementes já est avam f ormadas, 13
dias ant es da colheita. Para HBGC 331, os t rat amentos f oram ef et uados após a colheit a das sement es. A f it ot oxidade média encont rada,
avaliada por escala visual de 0 (nenhum sint oma visível de injúria)
a 100% (mort e da planta) aos 3, 7 e 10 dias após t rat amentos, foi
de 70% , 85% e 100% , respectivament e para HBGC 331, e 70% ,
80% e 100% para B140. A massa verde f oi reduzida em 100% para
ambos os genót ipos e t rat ament os. As sementes de B140 das plant as
submet idas à dessecação, para ambas as doses, f oram degranadas na
ordem de 90% a 96% em relação à t est emunha. Os genótipos avaliados não apresentaram resist ência à dessecação de glif osat o e as
plant as morreram ao f inal de 10 dias.
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