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› Figura 1 – Aspeto geral do ensaio

ou quando estas tiverem menos de duas 
folhas e, as culturas, no máximo duas fo-
lhas. 
O outro herbicida estudado, foi o 
BATUTA®, cuja substância ativa é o di-
flufenicão. Está apresentado na formu-
lação de suspensão concentrada (SC) 
com 42 % de diflufenicão (= 500 g L-1). 
É seletivo, com ação de contato e resi-
dual, sendo absorvido pelas folhas e raí-
zes das infestantes anuais de folha larga 
(dicotiledóneas), podendo ser aplicado 
em pré-emergência ou pós-emergência 
precoce destas, nos cereais de outono-
-inverno, especialmente trigo e cevada. 
Foi objetivo deste ensaio, estudar o efei-
to de duas doses do herbicida TAISEN® 
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EFICÁCIA DOS HERBICIDAS
TAISEN® 800 EC E BATUTA®

NO CONTROLO DO LOLIUM RIGIDUM (ERVA-
-FEBRA) E INFESTANTES DICOTILEDÓNEAS,

NA CULTURA DO TRIGO MOLE

No ano agrícola de 2021/2022, foi leva-
do a cabo um ensaio de campo, na Her-
dade Experimental da Almocreva (Beja) 
pertença da Universidade de Évora, com 
o objetivo de estudar a eficácia de dois 
herbicidas de pré-emergência, no con-
trolo do Lolium rigidum G. (erva-febra) e 
infestantes dicotiledóneas, na cultura do 
trigo mole (Triticum aestivum L.).
O herbicida TAISEN® 800 EC apresenta-
-se na formulação de concentrado para 
emulsão com 78,9 % (= 800 g L-1) de 
prossulfocarbe. É um herbicida sistémi-
co, seletivo, de largo espetro de ação em 
infestantes mono e dicotiledóneas, de 
aplicação em pré-emergência das cultu-
ras do trigo, da cevada e das infestantes, 

800 EC e da dose mais baixa deste herbi-
cida, misturada com duas doses do her-
bicida BATUTA®, no controlo do Lolium 
rigidum G. e das infestantes de folha-lar-
ga (dicotiledóneas) na cultura do trigo 
mole (Triticum aestivum L.)
No dia da sementeira, aplicaram-se os 
herbicidas de pré-emergência, tendo-se 
utilizado para isso, um pulverizador de 
pressão de jato projetado, próprio para 
ensaios (Figura 2).
Os herbicidas foram aplicados com um 
volume de 300 L ha-1 de calda. 
Para a contagem das infestantes, utiliza-
ram-se caixilhos de madeira com 50 cm 
de lado (Figura 3). 
A contagem de infestantes foi efetuada 
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aos 30, 60, 90, 120 e 150 dias após a apli-
cação (Quadro 2). 
O ensaio foi delineado em blocos casuali-
zados, com 4 repetições sendo a área de 
cada talhão, de 30 m2 (3 x 10). 

Tratamentos

Pode verificar-se (Quadro 3), que em 
todos os períodos após a aplicação dos 
herbicidas, não se verificaram diferenças 
significativas na eficácia do controlo do 
Lolium rigidum G. entre os diferentes 
tratamentos, não obstante a elevada efi-

› Figura 2 – Pulverizador de jato projetado para ensaios › Figura 3 – Caixilho de madeira para contagem das infestantes

Período (dias)

30 60 90 120 150

Lol. Dicot. Lol. Dicot. Lol. Dicot. Lol. Dicot. Lol. Dicot.

15 7 71 220 82 233 87 188 87 214

T0 – Testemunha (controlo)

T1 – Taisen (prossulfocarbe) – 2 L ha-1 – 1600 g ha-1 s.a. 

T2 – Taisen (prossulfocarbe) – 4 L ha-1 – 3200 g ha-1 s.a. 

T3 – Taisen + Batuta (prossulfocarbe + diflufenicão) – 2 L ha-1 + 0,10 L ha-1 – 1600 g ha-1 s.a.+ 50 g ha-1 
s.a. 

T4 – Taisen + Batuta (prossulfocarbe + diflufenicão) - 2 L ha-1 + 0,25 L ha-1 – 1600 g ha-1 + 125 g ha-1 s.a. 

› Quadro 1 – Tratamentos

› Quadro 2 – Nº médio de infestantes (Lolium rigidum e dicotiledóneas) por metro quadrado, contabilizadas nos 
talhões testemunha

Monitorização das infestantes presentes

Eficácia dos tratamentos no controlo do Lolium rigidum Gaudin

Período (dias)

Tratamentos 30 60 90 120 150

T1 98,2 83,0 86,9 84,8 86,1

T2 98,4 95,6 92,6 92,5 92,3

T3 98,2 82,0 89,4 85,5 83,8

T4 98,0 90,6 91,5 91,6 89,9

› Quadro 3 – Eficácia (%) dos herbicidas de pré-emergência no controlo do Lolium rigidum G.

cácia para todos eles, no período entre a 
aplicação e os 30 dias. 
O tratamento 2, onde se aplicou a dose 
mais alta de prossulfocarbe (3200 g ha-1 
s.a) manteve em todos os períodos uma 
eficácia acima dos 90 %, sendo até aos 
60 dias superior a 95 %. Em todos os pe-
ríodos, a mistura de diflufenicão com o 
prossulfocarbe (tratamentos 3 e 4) não 
obteve uma diferença significativa no 
controlo do Lolium rigidum, relativamen-
te aos tratamentos 1 e 2 (prossulfocarbe).

Conclusões
Para as condições em que se realizou o 
presente ensaio, podemos concluir que o 
herbicida TAISEN® 800 EC (prossulfocar-
be) revelou uma boa eficácia no contro-
lo do Lolium rigidum G. principalmente 
quando aplicado com a dose de 4 L ha-1 
(3200 g ha-1 s.a.). Para ambas as doses de 
aplicação (2 L ha-1 – 1600 g ha-1 s.a. e 4 L 
ha-1 – 3200 g ha-1 s.a.), este herbicida ob-
teve uma baixa eficácia no controlo das 
infestantes dicotiledóneas, presentes no 
ensaio. A mistura do herbicida BATUTA® 
(diflufenicão) com o TAISEN® 800 EC, au-
mentou significativamente a eficácia dos 
tratamentos no controlo das infestantes 
dicotiledóneas, principalmente para a 
dose mais elevada de diflufenicão (125 g 
ha-1 s.a.). 


