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Interferência entre plantas daninhas e cultivadas

1. Tipos de interferência

direta indiretax

- efeitos positivos (+)
- efeitos negativos (-)
- efeitos neutros (0)
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O que é Interferência???

Pitelli, 1985
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Interferência entre plantas daninhas e cultivadas

direta indiretax

- efeitos positivos (+)
- efeitos negativos (-)
- efeitos neutros (0)

1. Tipos de interferência

- dificulta a colheita
- reduz a qualidade do produto
- toxicidade aos animais
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2.1. Alelopatia

2. Definições
Quando um planta ou microrganismo, através 
de suas partes vivas ou em decomposição 
afeta negativamente o desenvolvimento de 
outra planta com um inibidor bioquímico 
liberado no ambiente.

Volatilização a 
partir das folhas

Lixiviação a partir das folhas 
pela chuva, neblina ou orvalho

Decomposição dos resíduos de 
plantas liberação ou transformação

Decomposição de tecidos de 
raízes na rizosfera

Exsudação a partir das raízes

Lixiviação a partir dos 
resíduos de plantas

Transformação por 
microrganismos no solo
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2.1.1. Introdução

Alelopatia na agricultura

→→→→ allelon = mútuo
pathos = prejuízo

� Theophrastus (300 A.C.), um estudante e sucessor de  Aristóteles, escreveu 
sobre alelopatia

� DeCandole (1832) foi a primeira pessoa a sugerir a possibilidade que muitas 
plantas podem excretar alguma coisa pela raiz, que é danoso para outra planta

� Em 1907 a 1909, dois pesquisadores, Schreiner e Ree d investigaram e isolaram 
diversos compostos químicos fitotóxicos a partir do  solo e das plantas

� Molish (1937) propôs o termo Alelopatia para expres sar o efeito que uma planta 
pode exercer sobre outra

� Whittaker e Feeny (1971) criaram o termo alelo quím ico de plantas 

� estudou florestas de nogueira na Ásia

� descobriu a presença de Juglone

OH O

O

Molish (1937)

Muller & Muller (1964)

� outro exemplo clássico da literatura

� “Chaparrais” da Califórnia - USA

� formação de um halo sem plantas daninhas ao lado dos 
arbustos

� cânfora e cineole
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Alelopatia

� Desempenha um papel importante no padrão de distribuição das 
espécies na natureza

� É aceita amplamente como um importante fenômeno ecológico

� Tem uma ampla gama de influências em várias disciplinas da 
agricultura como em grandes culturas, horticultura, florestas, 
fitopatologia e Plantas Daninhas

Exploração dos 
efeitos alelopáticos

Isolamento natural 
dos alelo químicos

Transformação sintética dos 
alelo químicos

Alelo químicos 
sintetizados 
diretamente

Possibilidades de uso dos alelo químicos 
como pesticidas na agricultura
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2.1.2. Comprovação da alelopatia

Postulados da alelopatia (semelhantes ao postulados de Koch
fitopatologia)

a. Observação e descrição dos sintomas no campo

b. Isolamento, caracterização e síntese

c. Sintomas observados devem ser repetidos

d. Estudos da liberação, movimentação e absorção em condições de 
campo

2.1.3. Alelopatia das plantas daninhas 
sobre as culturas agrícolas

Influência da irrigação de soja com extratos aquoso s da parte aérea de 
capim-marmelada na nodulação da da soja, 45 DAS (Al meida et al., 1986)

Concentração 
do extrato (%) Número Peso (mg) Peso  unitário (mg)

Parâmetros da nodulação

0,0 27,2 a 56,0 a 1,9 a

1,0 20,7 a 23,0 a 1,1 ab

5,0 10,0 b 2,2 b 0,3 b

10,0 0,0 c 0,0 c 0,0 c

13,3 0,0 c 0,0 c 0,0 c
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Influência de extratos aquosos de 
Parthenium hysterophorus em 
seedlings de alface

Concentrações do extrato aquoso

Sistema radicular da alface crescendo na 
presença de Parthenium hysterophorus

Desenvolvimento de um 
herbicida a partir de um 
alelo químico de plantas

�O alelo químico leptospermone foi identificado em Ca llistemum citrinus

�Leptospermone inibe a enzina fenilpiruvato dioxigenase (biossíntese de carotenos)

�Leptospermone foi usado para o desenvolvimento de um  herbicida análogo - Mesotrione
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Plantas daninhas com suposta atividade alelopática no ecossistema 

Adaptado de: Putnam (1985). 

Nome científico Nome comum Espécie suscetível

Amaranthus spinosus Caruru-de-espinho Café

Cynodon dactylon Grama-seda Café

Cyperus esculentus Tiriricão Milho

Cyperus rotundus Tiririca Sorgo e soja

Digitaria sanguinalis Capim-colchão Plantas daninhas pioneiras

Parthenium hysterophorus Losna-branca Algumas

Poa sp. Capim-mimoso Tomate

Polygonum persicaria Erva-de-bicho Batata, linho

Portucca oleracea Beldroega Ervilha, trigo

Setaria faberii Capim-rabo-de-raposa Milho

Sorghum halepense Capim-massambará Plantas daninhas pioneiras

2.1.4. Alelopatia das culturas sobre as 
plantas daninhas

Influência de extratos aquosos da parte aérea de al gumas culturas na % de 
germinação de algumas plantas daninhas (Almeida et a l., 1984)

extrato Cap. Marm. Amendoim-bravo Picão-preto

% de germinação

Cap. Carrap.

água 100 100 100100
trigo 73 106 4781

aveia 63 110 4075
centeio 84 106 2063
nabo 22 88 050
tremoço 19 110 06
colza 9 0 018

triticale 98 106 4075
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Herbicidas comerciais desenvolvidos com base em com postos 
produzidos por microrganismos 

Fonte: Hoagland (2001)

. 

Compostos Microrganismos Herbicida Referência

Anisomycin Streptomyces sp. NK-046, methoxyphenone Fisher & Bellus, 1983

Phosphinothricin S. Hygroscopicus
S. Viridochromogenes

Phosphinothricin
(glufosinato) Bialophos

Rupp et al., 1977

Moniliformin Fusarium moniliforme Nenhum comercial Meiji Seika Kaisha, 1979

Irpexil Irpex pachyodon Alguns análogos 
sintetizados

Fisher & Bellus, 1983

2.2. Parasitismo

Quando um planta sobrevive as custas de outra

Planta de Orobanche
parasitando a cultura 
de tomate
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2.3. Competição

� Efeitos adversos mútuos dos organismos (plantas) qu e 
utilizam os mesmos recursos em quantidades limitante s 
no ambiente

� Interferência = competição + alelopatia

Efeito físico Efeito químico

19pjchrist@esalq.usp.br30/08/2012

3. Fatores de determinam o grau de competitividade

Época relativa de emergência da planta daninha em r elação a cultura

a. A primeira planta a obter água, luz e nutrientes  tem vantagens sobre 
as plantas que emergem depois.

b. As plantas daninhas que emergem antes ou junto c om a cultura é que 
tem maiores efeitos competitivos

c. A competição durante as primeiras 4 a 6 semana é  que tem maiores 
impactos na produção

d. Plantas daninhas que emergência tardia geralment e não afetam a 
produção, mas interferem com as operações de colhei ta

20pjchrist@esalq.usp.br30/08/2012
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Época relativa de emergência, 
vantagem competitiva do milho 
sobre a planta daninha

Densidade da planta daninha – competição inter- e int ra-específica

a. Inter-específica entre diferente espécies e intr a-específica entre 
mesma espécies

b. A redução de produção da cultura é diretamente p roporcional a 
densidade da planta daninha, porém o efeito da dens idade é também 
afetado pela biomassa, hábito de crescimento e altu ra da pl. daninha

c. Altas densidades de plantas daninhas resultam em  competição intra-
específica, diminuindo o efeito relativo de cada pl anta na competição

d. Densidade não é um bom parâmetro para prever per das de produção 
nas culturas devido a competição das plantas daninh as

22pjchrist@esalq.usp.br30/08/2012
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Perda de produção

Área foliar relativa

Modelos de previsão de perdas de 
produção normalmente não são 
baseados em densidade mas área 
foliar relativa ou cobertura

Milho em competição com plantas 
daninhas

Perdas causadas pela competição (Blanco, 1974)

Culturas Perdas (%) - testemunhas

Arroz 45 – 90

Milho 20 – 83

Feijão 30 – 80

Soja 29 – 90

Algodão 68 – 94

Cana-de-açúcar 24 – 86

Café 56 – 77

Citrus 41

Alho 94 – 100

Cebola 85 - 95

24pjchrist@esalq.usp.br30/08/2012
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Espaçamento
Densidade
Variedade

Época de desbaste

Espécie
Densidade

Período de convivência
Distribuição espacial

Grau de 
competição

Grau de 
competição

Grau de 
competição

Modificado pelas 
condições edáficas 

e climáticas

Modificado pelas 
condições edáficas 

e climáticas

(Bleasdale, 1960)

Planta 
daninha

Planta 
cultivada

Planta 
daninha

Planta 
cultivada

Fatores de determinam o grau de competitividade
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Período crítico de controle de plantas daninhas em uma cultura

- Um conceito importante no Manejo Integrado de Plan tas Daninhas

- É o intervalo no ciclo de vida da cultura quando e la deve ser mantida 
livre da presença das plantas daninhas para evitar perdas de produção

- Auxilia na determinação do momento de aplicação de  um herbicida 
pós-emergente não residual e do residual ideal de u m herbicida pré-
emergente

- É definido normalmente pelo estádio de crescimento  da cultura

- Normalmente os limites do período crítico de contr ole estão baseados 
em perdas de produção inferiores a 5%

26pjchrist@esalq.usp.br30/08/2012
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Culturas Período crítico de controle

Milho 3ª a 8ª folha verdadeira

Soja 1º ao 5º trifólio

Feijão 2º trifólio a 1ª flor

Período crítico de controle para grandes culturas

O período crítico pode variar:

- Clima e condições de crescimento das plantas

- Algumas pesquisas indicaram variações do período cr ítico 
com:

- tipo de solo e sistema de cultivo

- período crítico mais longo em solos argilosos e sob  
plantio direto
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PERÍODO DE MATOCOMPETIÇÃO - Eucalipto

Período de 
matocompetição

- 14 a 28 dias após transplante(DAT)
(Toledo, 2002)

- 60 a 210 dias após transplante – (DAT)
(Toledo, 2002)

28pjchrist@esalq.usp.br30/08/2012



30/08/2012

15

pjchrist@esalq.usp.brPlantio direto em área de capim-braquiária* 29

Vantagem competitiva da cultura sobre as plantas da ninhas
(dianteira competitiva)

A boa dessecação

Aplicação do herbicida em pré-emergência - residual

* 30pjchrist@esalq.usp.br

Residual até o final do período crítico de competiç ão
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Pós-emergência tardia da planta daninha, após iníci o do período de matocompetição

Cultura de algodão infestada de caruru

Importante é o momento do controleImportante é o momento do controle

pjchrist@esalq.usp.br

Atraso nas aplicações em pós-emergência pode gerar 
interferência das plantas daninhas na cana

* 32
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Controle em pós-emergência antes do início do proce sso de interferência

* pjchrist@esalq.usp.br

Protetores de barra em algodão

34

Aplicação em pós-emergência tardia para complementa r medidas anteriores
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Mais importante

5. Fatores de competição

� Nutrientes
� Água
� Luz

� CO2

� Agentes de disseminação
� Agentes de dispersão
� Espaço

5.1. Competição por nutrientes

� N, P e K são os mais importantes
� N é o primeiro nutriente que existe competição
� Não existe tendência de maior ou menor consumo de n utriente pela 

cultura
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Quantidade relativa de nutrientes necessários para produzir a mesma 
quantidade de matéria seca das plantas relacionadas , considerando 
índice 100 para a cultura do trigo. (Vengris et al. , 1955).

36pjchrist@esalq.usp.br30/08/2012

Planta Nitrogênio Fósforo
Culturas

Trigo 100 100
Aveia 88 136
Cevada 151 207

Plantas Daninhas
Erva de Santa Maria 136 121
Caruru 92 107
Beldroega 55 61
Mostarda 177 214

(Vengris et al. (1955).
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Produção de trigo em kg/ha crescendo em competição com aveia 
brava em três níveis de adubação (Carlson et al., 198 6).
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Aveia-brava
(pl./m 2)

Aplicação de N em pré-plantio (kg/ha)
0 67 134 Média

Produção de trigo em kg/ha
0 6990 7520 7650 7390

4 6430 6660 6640 6580

8 6460 6100 6140 6230

16 5940 5200 5470 5540

32 5400 4120 3450 4320

Média 6240 5920 5870

(Carlson et al., 1986)

5.2. Competição por água

� É o primeiro e mais crítico fator de competição
� As plantas daninhas absorvem água com maior eficiên cia
� Regiões áridas dos EUA - 150 milhões de litros de ág ua 

consumida pelas plantas daninhas
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Planta Eficiência de uso da água*

Plantas daninhas

Amaranthus sp 3,3-3,8

Chenopodium album 1,5-2,3

Panicum capilare 3,9

Portulaca oleracea 3,5

Salsola iberica 3,2-4,5

Culturas

Milheto 3,7-4,0

Sorgo 3,5-3,7

Trigo 1,8-2,5

Milho 2,7

Soja 1,6

Eficiência de uso da água pelas plantas – Zimdahl, 1 993
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Trigo Mostarda-brava
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polegadas

Pavlychenko, 1937
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polegadas

Trigo Mostarda-brava
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Planta 
daninha

Prof. de 
enraiz. (m)

Diâm. de 
emraiz. (m)

Área de 
enraiz. (m 2)

n. de 
plantas

Carrapichão 2,9 8,5 17,9 704
Sorgo 1,7 4,3 6,5 2841
Kochia 2,2 6,7 9,5 1136
Caruru 2,4 3,6 5,2 3853

Estádio de 
crescimento

Espécies de plantas ψψψψxilema/meio dia

Vegetativo
Soja -8,92a
Carrapichão -11,82b

Reprodutivo
Soja -15,72b
Carrapichão -14,53a

Desenvolvimento do sistema radicular das plantas

Capacidade de absorção de água pelas raízes

5.3. Competição por luz

� A luz não pode ser armazenada
� A competição ocorre por sombreamento
� Resposta da planta é o estiolamento
� Quanto maior o IAF (índice de área foliar) mais int ensa é a competição

42pjchrist@esalq.usp.br30/08/2012 % de sombreamento
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Efeito do sombreamento sobre o crescimento das cipe ráceas
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6. Características das plantas e competitividade

� Desenvolvimento rápido da parte aérea

� Folhas horizontais/oblíquas

� Folhas bem desenvolvidas

� Via C4 de fixação do carbono

� Folhas arranjadas de forma a obter o máximo de luz

� Plantas de hábito trepador

� Alta/rápida produção de biomassa

� Rápido estiolamento em resposta ao sombreamento

6.1. Parte aérea
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� Enraizamento precoce e penetração rápida em um gran de volume 
de solo

� Alta densidade de raízes

� Alta relação raiz/parte aérea

� Grande quantidade de raízes crescendo ativamente

� Pelos absorventes compridos e abundantes

� Alto potencial de absorção de nutrientes

6.2. Sistema radicular
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