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Principais aspectos - UIR 

Implantação de sistema MEIOSI; 

Plantio total (5500 ha); 

 4400 com Meiosi 

 3600 com MPB; 

Pontos de Atenção; 

Planejamento de longo prazo 

Irrigação / Preparo de Solo 

Escolha dos herbicidas 

Cuidado com pragas 

 Necessidade de máquinas 



Importante avaliação outros fatores 

 

Monitorar outros processos importantes; 



Opção de escolha da área para MPB 

´´Não tem milagre`` - Usar mapeamento para EVITAR; 

Grama seda; 

Capim camalote; 

Capim colonião (Alta infestação); 

Capim braquiária (Alta infestação); 

Tiririca (Alta infestação); 



Etapas de controle químico / mecânico  

(Verão) Controle no time Agronômico 

Quebra Lombo 
c/ herbicidas 

Grade lateral 
c/ herbicidas 

Aplicação pós 
MPB 

Aplicação pré 
MPB 

Desinfestação 
/ PPI 

Período de crescimento/tempo no campo (300 a 180 dias) 

Manejo mecânico + químico Manejo químico 

COL/ES/CS/PS IRRGAÇÃO 



Reduzir pressão de infestação 

MANEJO: 

Aplicação antes das operações de sulcação/cobrição (área total); 

Sulfentrazone 

Clomazone 

Trifluralina (mínimo de 20 dias antes) 

 Se for destinada Adubos verdes 

Foco: Em áreas de 
alta pressão de 
infestação 
 
Redução banco de 
sementes  

IMPORTANTE: 
 

Cuidado com 
operação cobrição 

(local em que o 
cobridor puxa solo) 

 

Tebuthiuron 

Flumioxazin 

 Se ficar em pousio 



Aplicação de herbicida antes do MPB 

MANEJO: 

Aplicação depois da cobrição / antes MPB; 

Flumioxazin 

Flumioxazin + tebuthiuron 

Fluimioxazin + S-metholaclor (úmida) 



Áreas com plantas de difícil controle 

MANEJO: 

Aplicação com herbicidas seletivos; 

Metribuzin + Mesotriona 

Metribuzin + Mesotriona + 2,4D 

Se já estiver fora período irrigação, pode 
adicionar Tebuthiuron (residual) 

 



Momento adequado de aplicação 

MANEJO  APÓS IRRIGAÇÃO: 

Aplicação com herbicidas seletivos; 

Tebuthiuron (residual) 

Mesotriona (se pós) 

Metribuzin (se pós) 

MANEJO  COM QUEBRA LOMBO: 

Mais opções de herbicidas; 

Tebuthiuron; 

Clomazone; 

S-metholaclor; 



Momento adequado de aplicação 

MANEJO MECÂNICO COM BARRA DE HERBICIDA: 

Mais opções de herbicidas (seletividade por posicionamento); 

 Tebuthiuron;   

 Clomazone; 

 S-metholaclor; 

 Diclosulan 

 Sulfentrazone; 

 Indaziflan (teste); 

 Outros.... 



Controle mecânico + químico 



Importante avaliação outros fatores 

NECESSIDADE: 

Avaliação do efeito sombreamento das 

espécies plantadas 

Derrubada antecipada nas laterais 

Escolha de espécies menor porte 

 

 



Manejo nas entre linhas do MPB - UIR 

DESDOBRA (Ambiente A/B) Dez / Jan: 

Manejo químico (Pousio) 

Sulfentrazone 

Clomazone 

Flumioxazin 

Diclosulan 

 Entre outros....... 

Manejo de outras plantas difíceis  

DESDOBRA (Ambiente C/D/E) Fev / Mar: 

Rotação com Adubos Verdes 

 Sulfentrazone (até1,2) 

 Trifluralina 

 S-metholaclor 

(Aplicações próximas ao plantio) 

 

 Sulfentrazone (1,4 a 1,6) 

 Clomazone 

(Respeitar maior tempo até plantio) 

Diferença entre espécies de adubos 

verdes x herbicidas 

 

 



Adubos verdes (plantio) x Herbicidas 

1,4 lts 

3,0 lts 

2,5 lts 



Manejo nas entre linhas MPB 



Manejo após Adubo Verde 

NECESSIDADE: 

Rolo Faca 20 dias antes do plantio 

Avaliar necessidade de dessecação 

antes do plantio  

 

 



FOCO para MANEJO em MPB 

 

´´Sucesso da taxa de multiplicação esta no planejamento`` 

 

Obrigado ! 
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