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A PESQUISA 

Doses subletais de herbicidas e associação com estresses ambientais podem promover a seleção de plantas daninhas 
mais tolerantes a herbicidas. No ano de 2018 foram conduzidos experimentos em casa de vegetação na Universidade de 
Arkansas, Fayetteville-AR, usando sementes de Echinochloa colona suscetível ao herbicida estudado. A partir desta 
população suscetível foram produzidos três ciclos sucessivosutilizando o ingrediente ativo glufosinate-ammonium em 
subdose de 0,125x da dose recomendada, em plantas submetidas a dois níveis de umidade de solo (100 e 50% a capacidade 
de campo) sendo que 50% foi considerado como estresse por déficit hídrico. Nos três ciclos foram conduzidos o tratamento 
controle com a ausência de herbicida e capacidade de campo de 100% que foi considerado a testemunha para o herbicida e 
para o estresse hídrico. 

As plantas foram conduzidas em delineamento inteiramente casualizado com seis repetições. Os vasos eram 
monitoradas diariamente e sub-irrigados até as plantas atingirem o estágio de 2-3 folhas. Após esse período, as plantas 
passaram por um período de tratamento hídrico por sete dias, quando realizou-se a pulverização de glufosinato, e 
posteriormente manteve-se o regime hídrico por mais sete dias (sendo um total de 14 dias sob regime hídrico). Após esse 
período, todas as plantas foram inundadas. Antes do florescimento, as plantas foram separadas e isoladas para evitar 
cruzamento entre elas. Na maturidade, todas as sementes foram coletadas representando a próxima geração na qual foi 
submetido os mesmos tratamentos descrito anteriormente nas respectivas populações.  

Após a obtenção da segunda geração, as progênies iniciais (G0) e selecionadas (F1-F2) foram 
submetidas,respectivamente, ao seu regime hídrico (100 e 50% a capacidade de campo) pelo mesmo período anteriormente 
descritoe realizou-se uma curva de dose resposta aplicando-se doses crescentes do herbicida quando atingiram V3 (0; 
0,0625; 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 4; 8; 16 e 32x da dose recomendada). Três semanas após a aplicação do herbicida, 
foi realizada a avaliação visual do controle de cada planta numa escala de 0%=sem sintomas até 100%=planta 
completamente morta.Os resultados foram submetidos a análise da variância e à regressão usando o modelo Log-logístico 
de 3 parâmetros. 

 

RESULTADOS DE DESTAQUE 

A dose efetiva para controle de 50% da população (ED50) para o herbicida glufosinato permaneceu inalterada com 
o passar das gerações quando não houve estresse hídrico, ou seja, 0,125x a dose recomendada. No entanto, na Tabela 1, 
pode-se observar que após três ciclos de exposição a subdose de glufosinato e ao estresse hídrico, houve redução da 
sensibilidade das plantas de capim-arroz ao herbicida, aumentando o ED50 de 0,26 para 0,38x da dose recomendada 
(comparando G0 com estresse com F2 com estresse). O estresse hídrico combinado com  subdoses de glufosinato pode 
selecionar plantas com maior tolerância ao herbicida, nas gerações subsequentes, com um fator de resistência de 1,79 (F2 
com estresse hídrico/G0 sem estresse hídrico). 

 
Tabela 1. Parâmetros (b, d e ED50) estimados para o percentual de controle de capim-arroz submetido a aplicação de 
glufosinate-ammonium e estresse por deficit hídrico. 

Ciclo Capacidade de campo (%) b d ED
50

 x dose 

G0 100 -2,1539 102,0623 0,2121 

 50 -1,9887 102,1086 0,2615 

F1 100 -2,0602 102,0626 0,2142 

 50 -2,1432 101,8027 0,3006 

F2 100 -2,2052 101,9283 0,2413 

 50 -2,5393 101,6089 0,3800 
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