
Herbicidas cornerciais a base de atrazine tern sido utilizados normalmente em pre-
emergencia da cultura e das plantas daninhas. Algumas pesquisas entretanto, tern
evidenciado a possibilidade do uso de forrnula~oes oleosas de atrazine para 0 con
trole pos-emergente das plantas daninhas, incrementando-se 0 controle de algumas
grarnineas anuais. Por Dutro lado, 0 uso de herbicidas nos estadios iniciais da
cultura do milho tern0 objetivo de eliminar as a~oes das plantas daninhas no cha
mado periodo critico de cornpeti~ao e nao garante, necessariamente, 0 controle de
plantas daninhas tardias que prejudicam a colheita mecanizada. Para essa finali-
dade, torna-se necessario a aplica~ao dirigida de urnherbicida complementar. Com
o objetivo de avaliar a eficiencia agronomica de atrazine + oleo para 0 uso em
pos-emergencia precoce e de arnetryne para uso em pos-emergencia dirigida, para 0

controle de plantas daninhas na cultura do milho, foi instalado urn ensaio de carn
po na base fisica do CNPMS, Sete Lagoas, MG, no anD agricola de 1985/86. Atrazi-
ne foi testado em mistura formulada com oleo vegetal e em suspensao aquosa, apli
cado em area total da parcela, nas doses de 2,0, 2,4 e 2,8 Kg/ha (i.a.). Ametry-
ne foi testado em aplica~ao dirigida nas entrelinhas da cultura do milho, nas d~
ses de 2 e 4 Kg/ha (i.a.), como tratamento complementar a aplica~ao pre-emergen-
te em faixa da mistura formulada de atrazine + metalachlor a 1 + 1,5 Kg/ha trat~
do (i.a.). A mistura oleosa de atrazine mostrou-se segura para a cultura do ffii-
lho, nao afetando 0 stand inicial, 0 stand final, a altura das plantas de milho
na colheita, a altura de espigas e propiciando uma produ~ao media de 5689 Kg/ ha
para a variedade BR-107, superior estatisticamente a testemunha sem capina que
produziu 2838 Kg/ha. Com rela~ao aD controle de plantas daninhas, a mistura oleo
sa foi semelhante a suspensao aquosa do mesmo herbicida no tocante aD controle
das folhas largas e superior a mesma no controle de capim marmelada ( Braehiaria

plantaginea (Link) Hitch.). Ametryne mostrou-se tarnbem seguro para a cultura do
milho, na modalidade estudada, proporcionando uma produ~ao media de 5546 Kg/ha,
semelhante a testemunha capinada (5506 Kg/ha). Nao foi observada diferen~a signi
ficativa entre as doses de ametryne e para ambas 0 controle foi superior a 90%
para 0 capim marmelada, capim emerick (Pennisetum pedieellatum Trin) e
largas em geral.
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