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RESUMO 

OLIVEIRA, M. C. HABILIDADE COMPETITIVA DE MILHO TRANSGÊNICO 

RESISTENTE AO GLYPHOSATE COM PLANTAS DANINHAS. 2013. 33p. 

(Dissertação - Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2013. 

 

Dentre os fatores que contribuem para a baixa produtividade média do milho no Brasil, 

destaca-se a interferência das plantas daninhas, que afetam diretamente a produtividade, 

podendo chegar a perdas de até 90% da produção, caso nenhum método de manejo for 

adotado. Na tentativa de simplificar o manejo e reduzir os custos de controle das plantas 

daninhas foi lançado o milho resistente ao herbicida glyphosate, tecnologia que tem se 

mostrado bem aceita pelos agricultores. Contudo, o uso excessivo e frequente do 

glyphosate em áreas de cultivo tem selecionado espécies de plantas daninhas resistentes e 

tolerantes a esse herbicida, dificultado o controle. Objetivou-se com os estudos avaliar a 

interferência de plantas daninhas tolerantes ao glyphosate no milho RR, bem como o efeito 

de diferentes formulações comerciais de glyphosate sobre a cultura. Os trabalhos foram 

realizados em ambiente protegido com o híbrido AG8088 YGRR. No primeiro 

experimento foram testadas a influência de formulações de glyphosate sobre o crescimento 

do híbrido de milho AG8088 YGRR. No segundo experimento, avaliou-se a habilidade 

competitiva entre milho e as plantas daninhas Commelina beghalensis L. e Richardia 

brasiliensis Gomes, tolerantes ao glyphosate. O milho demonstrou menor habilidade 

competitiva quando cultivado na presença de C. benghalensis em relação quando foi 

cultivado com R. brasiliensis. A aplicação de glyphosate se mostrou eficiente no controle 

de R. brasiliensis. Há evidências formulações de glyphosate alteram o teor e conteúdo 

foliar de macronutrientes e variáveis morfológicas do milho RR.  

Palavras-chave: Interferência; Richardia brasiliensis Gomes; Commelina benghalensis L; 

Zea mays L. 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, M. C. COMPETITIVE ABILITY OF GLYPHOSATE RESISTANT 

CORN WITH WEEDS. 2013. 33p. Dissertation (Masters in Vegetable Production) – 

Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valley, Diamantina, 2013. 

 

Among the factors that contribute to low average productivity of corn in Brazil, it is 

competition with weeds, which directly affect productivity, reaching losses up to 90% of 

production. In an attempt to simplify the management and reduce the costs of weed control 

was released glyphosate resistant corn, technology that has been well accepted by farmers. 

However, the over use of glyphosate in cultivation areas have selected weeds species 

resistant and tolerant to this herbicide, making it difficult to control. The aim of this study 

was to evaluate the interference of glyphosate tolerant weeds in Glyphosate Resistant Corn 

as well as the effect of commercial formulations of glyphosate over the. The studies were 

conducted in the greenhouse with the hybrid AG8088 YGRR. In the first experiment 

evaluated different formulations of glyphosate on the growth of hybrid. The second 

experiment the competitive ability between corn and weeds Commelina beghalensis and 

Richardia brasiliensis. Corn has showed lower competitive ability when grown with C. 

benghalensis than R. brasiliensis. The application of all glyphosate formulations was 

effective to control the weed R. brasiliensis. There are evidences that the application of 

glyphosate formulations alter the percentage, and content of nutrients, also the 

morphological characteristics of corn.  

Key words: Interference; Richardia brasiliensis Gomes; Commelina benghalensis L., Zea 

mays L. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

O milho é um dos principais cereais cultivados no mundo, podendo ser usado na 

alimentação humana, animal e como matéria-prima para a indústria. O Brasil destaca-se 

atualmente como um dos maiores produtores mundiais de milho, com produção total 

estimada em 78,5 milhões de toneladas para a safra 2012/13. Apesar de apresentar altos 

rendimentos de produtividade em algumas áreas, a produtividade média da cultura no país 

ainda é baixa, em torno de 4,9 t ha
-1

 (CONAB, 2013).   

As plantas de milho estão sujeitas a interferência de fatores bióticos e abióticos, que 

influenciam na produtividade final. Dentre os fatores bióticos, destaca-se a interferência 

negativa ocasionada pelas plantas daninhas na cultura, seja na ausência ou na ineficiência 

de controle. Apesar de o milho possuir boa capacidade competitiva (CURY et al., 2012), os 

novos híbridos, com arquitetura foliar mais ereta e semeados em espaçamentos largos, 

podem apresentar elevados infestações de plantas daninhas (TREZZI et al., 2008), As 

perdas da cultura em função da competição com plantas daninhas podem variar de 10 a 

100% (VARGAS et al., 2006; CARVALHO et al., 2007), quando não se adotar nenhum 

método de controle. 

Na busca de alternativas eficientes e de baixo custo para o controle das plantas 

daninhas foram desenvolvidos diversos híbridos de milho, cultivares de soja e algodão para 

o cultivo no Brasil, resistentes ao glyphosate. O glyphosate atua no mecanismo de ação de 

inibição da enzima 5-enolpiruvil-chiquimato-3-fosfato sintase (EPSPs). A inibição da 

EPSPs interrompe a rota do chiquimato e prejudica a biossíntese de aminoácidos 

aromaticos (DUKE & POWLES, 2008), fenilalanina, tirosina e triptofano, afetando assim 

o crescimento de plantas. 

Essa tecnologia teve boa e rápida aceitação pelos produtores pelas vantagens 

proporcionadas no controle das plantas daninhas. O seu uso repetido numa mesma área, às 

vezes numa mesma safra, tem ocasionado surgimento de plantas daninhas resistentes ao 

herbicida. O aumento exponencial das áreas cultivadas com transgênicos permite afirmar 

que o cultivo de plantas geneticamente modificadas foi à tecnologia agrícola mais 

rapidamente aceita na história recente (JAMES, 2012), na atualidade cultiva-se em torno 

de 160 milhões de hectares e desse total estima-se que 80% sejam plantas resistentes ao 

glyphosate. 

Estratégias de manejo focado em um único método selecionam plantas daninhas 

tolerantes ou resistentes a esse método (FLECK, 2000). Como o glyphosate, que tem 
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causado o aparecimento de biótipos resistentes, ou a predominância de espécies tolerantes, 

devido à pressão de seleção que ocorre. A tolerância é uma característica inata da espécie 

em suportar dose de uma herbicida, que controla satisfatoriamente outra espécie sensível 

em um mesmo agroecossistema (ZELAYA & OWEN, 2005).    

 Nos últimos anos várias espécies estão sendo relatadas como tolerantes ao 

glyphosate, entre elas Commelina benghalensis L. (CULPEPPER, et al., 2004; ROCHA et 

al., 2007; WEBSTER & GREY, 2008; DIAS et al., 2009; MACIEL et al., 2011) a qual, o 

mecanismo de tolerância é a absorção diferencial e o metabolismo do herbicida pela planta 

daninha (MONQUERO et al., 2004). E em razão de sua tolerância ao glyphosate, se tornou 

um dos grandes problemas em áreas de cultivo transgênico nos Estados Unidos 

(WEBSTER et. al. 2005). A planta daninha Richardia brasiliensis Gomes também é 

relatada como tolerante ao glyphosate (CHANDRAN & SINGH, 2003; MONQUERO et 

al., 2005). Uma planta daninha não controlada pelo herbicida pode causar sérios prejuízos 

a cultura, R. brasiliensis mesmo em baixas densidades promoveu reduções consideráveis 

no conteúdo relativo de nutrientes e no crescimento do cafeeiro (RONCHI et al., 2003; 

RONCHI et al., 2006). Existem relatos de outras espécies de plantas daninhas que são 

tolerantes ao glyphosate, como Euphorbia heterophylla (VARGAS et al, 2011) e Ipomoea 

heridifolia (MONQUERO et al., 2005). 

No Brasil, apesar de existirem diversas formulações de glyphosate, apenas uma 

marca comercial, o Roundup Ready Milho
®
, é registrado para o milho transgênico 

(MAPA, 2013). Entretanto, há relatos de produtores que usam outras formulações de 

glyphosate não recomendado para a cultura, o que pode causar intoxicação a planta. 

Apesar de o ingrediente ativo ser o mesmo, há uma variação de ingredientes inertes, como 

aleloquímicos e surfactantes, que alteram o efeito final do produto. Apesar de apresentarem 

o mesmo mecanismo de ação, existem no mercado várias formulações de glyphosate, que 

variam na composição dos sais, sendo os principais, sal potássico, de isopropilamina e de 

amônio (MAPA, 2013).  

O uso indiscriminado das formulações disponíveis pode causar intoxicação à 

planta ou não controlar as espécies daninhas com eficiência, contribuindo assim para a 

baixa produtividade da cultura. Além disso, escassos são estudos relacionados à habilidade 

competitiva do milho RR
®
, bem como sua seletividade ao uso de diferentes formulações de 

glyphosate. 



3 

 

 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a habilidade competitiva do 

milho RR, na presença das espécies de plantas daninhas C. benghalensis e R. brasiliensis 

comprovadamente tolerantes ao glyphosate, bem como a ação de formulações desse 

herbicida a essas plantas e da própria cultura do milho. 
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ARTIGO I 

 

CHEMICAL CONTROL AND WEED COMPETITION IN GLYPHOSATE-

RESISTANT CORN 

 

ABSTRACT - The adoption of genetically modified (GM) crops in Brazil has increased 

significantly during the last years. However, the wide utilization of glyphosate on 

glyphosate-resistant (GR) crops has resulted in some problems, with such weeds as 

Richardia brasiliensis Gomes and Commelina benghalensis L. showing resistance and 

tolerance to this herbicide. The objective of this study was to evaluate the effect of 

glyphosate formulations on GR corn under competition with glyphosate-tolerant weeds. 

The coexist period between corn and weeds was 60 days, and glyphosate was applied at 

doses of 2 kg ha-1 of the following commercial formulations: Atanor®, Gliz®, Roundup 

WG®, Ultra®, and Ready®. C. benghalensis was tolerant to all the glyphosate 

formulations, whereas R. brasiliensis control was efficient with all the glyphosate 

formulations. The susceptibility of R. brasiliensis to glyphosate was important for better 

corn growth, and a low interference of this weed resulted in higher corn dry matter. C. 

benghalensis was competitive and decreased the corn dry matter, height, stem diameter, 

leaf area and nutrient content of GR corn. The Atanor® formulation reduced the dry matter 

and nitrogen content of isolated corn plants. Gliz
®
 could be an alternative to Roundup 

Ready Corn® in GR corn when R. brasiliensis is present.  

Key words: Commercial formulations; Zea mays; Commelina benghalensis; Richardia 

brasiliensis; Roundup Ready
®

. 

 

SELETIVIDADE E COMPETIÇÃO DE PLANTAS DANINHAS COM 

MILHO RR 

RESUMO: Com a introdução de culturas geneticamente modificadas, como o milho 

resistente ao glyphosate (milho RR
®
), tem-se observado aumento significativo da 

utilização deste herbicida em áreas de cultivo. O uso constante de glyphosate está 

relacionado à seleção de plantas daninhas resistentes e/ou tolerantes. Desse modo, 

objetivou-se com o trabalho avaliar o efeito de diferentes formulações comerciais de 

glyphosate sobre o milho RR
®
, em competição com as plantas daninhas Commelina 

benghalensis L. e Richardia brasiliensis Gomes. O período de convivência entre plantas de 
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milho e das plantas daninhas foi de 60 dias, sendo aplicada a dose de 2 kg ha-1 das 

seguintes formulações de glyphosate: Atanor
®
, Gliz

®
, Roundup WG

®
, Roundup Ultra

®
 e 

Roundup Ready
®

. O controle pelos herbicidas de C. benghalensis foi ineficiente, enquanto 

de R. brasiliensis foi eficaz para todas as formulações comerciais de glyphosate. A 

suscetibilidade de R. brasiliensis às formulações de glyphosate influenciou o melhor 

desenvolvimento do milho, garantindo menor interferência desta espécie. Em 

contrapartida, a espécie C. benghalensis foi mais competidora, e reduziu as variáveis 

analisadas das plantas de milho RR
®
. A formulação Atanor

®
 reduziu a matéria seca e teor 

de N de milho. A formulação Gliz
®
 pode ser uma alternativa ao Roundup Ready

®
, quando 

R. brasiliensis está presente. 

Palavras-Chave: Formulações comerciais; Zea mays; Commelina benghalensis; Richardia 

brasiliensis; Roundup Ready
®

. 

 

INTRODUCTION 

Glyphosate resistance has been introduced into several major crop species and is 

employed in increasing soy, cotton, and corn hectarage, and glyphosate is the major 

herbicide applied in those areas since the introduction of glyphosate-resistant (GR) crops. 

Additionally, glyphosate has been used extensively in both crop and non-crop lands. 

The herbicide glyphosate is the most widely utilized in the world. The mode of 

action is unique in that it is the only molecule that is highly effective at inhibiting the 

enzyme 5-enolpyruvyl-shikimate-3-phosphate synthase (EPSPs) of the shikimate pathway. 

The inhibition of EPSPs leads to reduced feedback inhibition of the shikimate pathway, 

resulting in massive carbon flow to shikimate-3-phosphate, which is converted into high 

levels of shikimate (DUKE & POWLES, 2008), thus affecting plant growth. 

Many glyphosate formulations have been commercialized in Brazil, although only 

one is registered for use with GR corn: Roundup Ready
®

. The utilization of non-registered 

herbicides may affect negatively crop growth because each formulation has specific 

features, such as the adjuvant or additives. 

Studies have shown that glyphosate formulations can differently affect transgenic 

crops. The formulation Roundup Transorb
®
, an isopropylamine salt, was harmful to GR 

soybean, and it can alter leaf nutrient content, nodulation capacity, and rhizosphere 

microorganisms (SANTOS et al., 2007). Another study concludes that the herbicide Zapp 

QI
®
, a potassium salt, was less toxic than Roundup Transorb

® 
to a Bradyrhizobium strain 
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(SANTOS et al., 2004). There is also evidence that transgenic soybean is strongly affected 

by glyphosate (ZOBIOLE et al., 2010). 

Additionally, the extensive use of glyphosate is connected with weed resistance and 

tolerance to the herbicide. Herbicide tolerance is an inherent ability of a species to survive 

following an herbicide treatment that should control that species; there is no selection for 

plant tolerant, the plant simply possesses a natural tolerance. Many species are being 

reported as glyphosate tolerant, including Commelina benghalensis L. (CULPEPPER et al., 

2004; DIAS et al., 2009; MACIEL et. al., 2011) and Richardia brasiliensis Gomes 

(MONQUEIRO et al., 2005). 

Competition between corn and weeds is a serious challenge to crop production. 

Corn is one of the most important crops in Brazil, grown on 15.1 million hectares, with 9.1 

million being transgenic (Bt or Herbicide Tolerance) (JAMES, 2011) and yielding 

approximately 72.7 million tonnes of grain per year. Excluding environmental variables, 

the yield loses in corn are caused mainly by weed competition, thus glyphosate-tolerant 

weeds represent a serious threat to crop production. Indeed, C. benghalensis and R. 

brasiliensis showed high competitive capacity with corn (CURY et al., 2012; 

CARVALHO et al., 2011), common beans (CURY et al., 2011) and coffee (RONCHI et 

al., 2003; RONCHI & SILVA 2006). With regard to glyphosate susceptibly, R. brasiliensis 

and C. benghalensis are ranked among the most troublesome weeds of crops in the United 

States of America (CHANDRAN & SINGH, 2003; WEBSTER et al., 2005). In Brazil, the 

area cultivated with glyphosate resistant crops is increasing, as glyphosate herbicide 

application, which can support the predominance of such tolerant weeds as C. benghalensis 

and R. brasiliensis.  

The objectives of the present study were to evaluate the effects of commercial 

glyphosate formulations on GR corn cultivated under R. brasiliensis and C. benghalensis 

competition. 

 

MATERIAL AND METHODS 

The experiment was conducted in a greenhouse. The soil type was a typical 

dystrophic red-yellow latosol of medium texture. The fertilizer levels used were based on 

the technical recommendations for plastic pots (CANTARUTTI et al., 2007). All the 

plastic pots were perforated at the base and received a 5 cm layer of crushed stone to drain 

excess water from irrigation before being filled with the soil. The experimental plots 
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consisted of plastic pots containing 8 L of soil and were irrigated when necessary to keep 

the soil water content close to field capacity. 

The corn used in the experiment was Agroceres 8088 RRYG, a glyphosate-resistant 

hybrid. The experiment was installed in a completely randomized block design of a 3 x 6 

factorial scheme with four replications. Factor A corresponded to hybrid corn AG8088 

YGRR isolated and in competition with the weeds Richardia brasiliensis and Commelina 

benghalensis. Factor B corresponded to the application of commercial glyphosate 

formulations: Atanor
®
, Gliz

®
, Roundup Ultra

®
, Roundup WG

®
 and Roundup Ready Corn

® 

and control treatment (no herbicide application).  

In November 2011, seedlings of R. brasiliensis and C. benghalensis (obtained from 

a stem segment) were collected evenly from a field and transplanted one into the plastic 

pots, only one plant per pot; after few days, also one corn seed was sown per pot. This 

methodology was adopted to avoid the effects of germination speed on the competition, 

obtaining seedlings of the same phenological stage for all the species.  

All the commercial glyphosate formulations were applied at post-emergence, 30 

days after the corn was sown and weeds at pos flowering stage. The commercial rate of 

glyphosate doses is 2 kg ha
-1

, and were used in all the commercial formulations (Table 1) 

applied using a CO2 electric pressurized backpack sprayer equipped with TTI 11003 flat-

fan nozzles spaced 50 cm from the ground; the carrier volume was 150 L ha
-1

, and the 

pressure was 200 kPa.  During application, the air temperature (22
 o 

C ± 1), relative air 

humidity (80% ± 3) and wind velocity (2 km h
-1

) were measured. 

Injury to the plants was observed using visual ratings at 7, 14 and 21 days after 

herbicide application (DAA), with 0% being attributed when no intoxication effect was 

observed and 100% when the plants were killed. 

The interference period was 60 days after corn sowed. This period was established 

for be the critical period of competition between crops and weeds in corn field. After this 

period, the corn plants in each pot were cut at the soil level, placed in paper bags and dried 

in an air circulation oven at 65 ºC until a constant weight; the biomass was determined by 

weighing the plant parts. Besides, the following parameters were evaluated for the corn 

plants: height, stem diameter (5 cm above the ground), shoot and root dry matter ratio, leaf 

area, dry matter (leaf, stem and root) and percentages and contents of N, P and K, 

according to Malavolta (1997). Additionally, the corn leaf area was determined by 

photographing the leaves and obtaining measurements.    
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 The data were subjected to an analysis of variance and then tested by Tukey’s test 

at 5% probability. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The percentage of plant intoxication caused by glyphosate formulations was lower 

for Commelina benghalensis L. than Richardia brasiliensis Gomes (Table 2). C. 

benghalensis suffered mild intoxication when treated with a dose of 2 kg ha
-1

 of 

glyphosate, which was 25% of the maximum intoxication observed and exhibited reduced 

growth when treated with the herbicide. C. benghalensis reproduces by aerial and 

underground seeds and stem fragments, which, together with the tolerance to glyphosate, 

may explain its rapid predominance in glyphosate-treated areas, considering that the 

plasticity of dissemination would contribute to the success of establishing in new areas. 

The chemical control of C. benghalensis using glyphosate has little effect, and 

mixture with other herbicides of different mechanisms of action is an increasingly accepted 

option. In this line of research, several authors reported better control results when 

glyphosate was mixed with products such as flumioxazin (CULPEPPER et al., 2004), 2,4-

D (SANTOS et al., 2002), cloransulam-methyl, and chlorimuron-ethyl (MACIEL et al., 

2011). The residual effect of an herbicide in mixture with glyphosate is an important 

component in controlling C. benghalensis. However, this means greater cost and more 

pesticide input to the environment and only a few herbicides are selective for corn. Even 

with minimal control, Roundup Ultra
®
 can be a better option for delaying the development 

of weeds, thus contributing to weed control on corn.  

The weed R. brasiliensis was found to be susceptible to all the formulations of 

glyphosate at 2 kg ha
-1

, with efficiency in controlling this plant at 21 days after application 

(DAA) (Table 2). There are reports of unsatisfactory control of the R. brasiliensis, even 

when testing several doses of glyphosate (MONQUERO et al., 2005), with the authors 

mentioning that the inefficient control was due to the plant stage, as the plants were at the 

pre-flowering stage when glyphosate was applied. In this study, the weeds were at the pos 

flowering stage.  

No effects were observed for the interaction between glyphosate formulations and 

competition. The susceptibility of R. brasiliensis to glyphosate formulations was important 

to attain the best development of the corn plants, ensuring less interference and, thus, 

providing greater corn growth in this study (Table 3).  
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Although decreases in the leaf, stem and root dry matter were not observed, the 

application of the Atanor
®
 formulation resulted in a lower total dry matter (TDM) than the 

control treatment and Roundup Ready Corn
®
 in the corn plants grown without competition 

(Table 3). When in competition with Brazil pusley, the corn subjected to Gliz
®
 application 

showed a higher TDM, stem dry matter (SDM) and, together with the Ultra
®
 formulation, 

leaf dry matter (LDM) and root dry matter (RDM) in relation to the control treatment, thus 

being the best option for the control of R. brasiliensis in GR corn. There was no difference 

in the TDM value of the corn in competition with C. benghalensis, and even the 

application of different formulations of glyphosate did not differ. The use of different 

glyphosate formulations in GR soybean cultivars did not cause injury to the plants or the 

vegetative and reproductive development (CORREIA & DURIGAN, 2007). However, 

when some glyphosate formulations cause injury, GR soybean plants have the potential to 

reverse the stress caused by the herbicide (REDDY & ZABLOTOWICZ, 2003). In GR 

corn, only Atanor
®

 caused a reduction in the TDM; thus, it would be interesting to perform 

new assays with different doses to prove the selectivity of this formulation in GR corn. 

The corn grown in competition with R. brasiliensis showed reduction in TDM, 

mainly for the LDM of the corn in competition, highlighting the importance of efficient 

control; however, Roundup Ready Corn
®

 did not exhibit an efficient control of R. 

brasiliensis (Table 3). The control of this weed should be strategic, employing herbicides 

mixtures (CHANDRAN & SINGH, 2003) reproductive or initial postemergence stage, 

stages when the plants are vulnerable (MONQUERO et al., 2001); otherwise, this species 

can become a significant problem for GM crops. In areas that frequently use glyphosate; 

the weed community can be modified, leading to a predominance of such tolerant plants as 

R. brasiliensis and C. benghalensis (MONQUERO & CHRISTOFFOLETI, 2003).  

Regardless of the glyphosate formulation, C. benghalensis promoted a reduction of 

the dry matter of all corn organs (Table 3). Because there were no differences relative to 

the control treatment, the glyphosate formulations were inadequate in reducing the 

interference of this weed in corn.  

The competition between corn and C. benghalensis without and with control by 

Atanor
®

 and WG
®
 resulted in a greater proportion of dry matter allocated in the roots of 

the corn plants (Table 4). Although root formation in this crop is not compromised in the 

early stages of development, shoot formation is damaged by the presence of weeds at the 

end of weedy competition. When subjected to weed competition, corn accumulates a 
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higher relative amount of dry matter in its roots, a response that is most likely an attempt to 

minimize the negative effects of the interference because more extensive roots can mean a 

more efficient system of nutrient capture (CARVALHO et al., 2011).   

 The results for plant height followed the trend observed for dry matter and were 

evident with the effectiveness of Brazil pusley control by the glyphosate formulations 

(Table 4). For the corn stem diameter (SD), the commercial formulations Atanor
®
, Gliz

®
, 

Ultra
®
, and Ready

®
 resulted in greater values compared to the control treatment when in 

competition with Brazil pusley. When the weed was C. benghalensis, the formulations 

WG
®
 and Ready

®
 showed an SD superior to the control treatment. 

The leaf area of the corn plants was reduced by competition with C. benghalensis, 

regardless of the formulation applied. The competitive strategy of corn, allocating more 

assimilates to the roots, affected the shoots and caused a reduction in height and leaf area 

of the corn plants. This result demonstrates the need to control C. benghalensis in GR corn 

because the smaller leaf area can reduce the total carbon assimilation by the plants, thus 

affecting grain production. 

The weeds Richardia brasiliensis and C. benghalensis decreased the percentage 

and content of nitrogen (N) in the GR corn leaves (Table 5). However, there was no 

difference in the N content when the glyphosate formulations were applied. The isolated 

corn plants that received the herbicide Atanor
®
 demonstrated lower N contents in relation 

to the formulation Ready
®

, which also resulted in a higher N and P content in the leaves 

compared to the other treatments. Roundup Ready Corn
® 

is the only glyphosate product 

registered for corn and showed better results for foliar N, which can be explained by the 

damage caused in the leaf by the application of the additives present in the other 

formulations (Table 5). 

There was no difference between the levels of potassium (K), yet there was a 

decrease in the content in the treatments in competition with weeds. The corn plants in 

competition with weeds, particularly C. benghalensis, suffered a decrease of their leaf DM, 

which directly influenced the reduction of the mineral content in relation to the treatment 

without competition. There is evidence that different formulations and glyphosate itself 

interfere with the nutritional efficiency of GR soybean (SANTOS et al.; 2007; ZOBIOLE 

et al., 2012), and in GR corn, showed in this study.  

R. brasiliensis showed susceptibility to all the glyphosate formulations, whereas C. 

benghalensis was not controlled. The formulation Atanor
® 

can reduce the total dry biomass 
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and percentage of N in GR corn leaves. C. benghalensis was more competitive than Brazil 

pusley, negatively affecting the dry matter and the percentage and content of nutrients in 

GR corn. Gliz
®
 could be an alternative to Roundup Ready Corn

®
 in GR corn when R. 

brasiliensis is present.  

 

LITERATURE CITED 

CANTARUTTI, R. B.; NEVES, J. C. L. Avaliação da fertilidade do solo e 

recomendação de fertilizantes. Visconde do Rio Branco: Suprema, 2007. p. 769-850. 

 

 

CARVALHO, F. P. et al. Alocação de matéria seca e capacidade competitiva de cultivares 

de milho com plantas daninhas. Planta Daninha, v. 29, n. 2, p. 373-382, 2011.  

 

 

CURY, J. P. et al. Produção e partição de matéria seca de cultivares de feijão em 

competição com plantas daninhas. Planta Daninha, v. 29, n. 1, p. 149-158, 2011. 

 

 

CURY, J. P. et al.  Acúmulo e partição de nutrientes de cultivares de milho em competição 

com plantas daninhas. Planta Daninha, v. 30, n. 2, p. 287-296, 2012. 

 

 

CHANDRAN, R. S.; SINGH, M. Survey and control of Brazil pusley (Richardia 

brasiliensis) in Florida citrus. Proceedings of Florida State Horticultural Society, v. 

116, n. 1, p. 211-214, 2003. 

 

 

CORREIA, N. M.; DURIGAN, J. C. Seletividade de diferentes herbicidas à base de 

glyphosate a soja RR. Planta Daninha, v. 25, n. 2, p. 375-379, 2007. 

 

 

CULPEPPER, A. S. et al.   Tropical spiderwort (Commelina benghalensis) control in 

glyphosate-resistant cotton (Gossypium hirsutum). Weed Technology, v. 18, n. 2, p. 432-

436, 2004. 

 

 

DIAS, A. C. R. et al. Germinação de sementes aéreas pequenas de trapoeraba (Commelina 

benghalensis). Planta Daninha, v. 27, p. 931-939, 2009. (Número Especial) 

 

 

DUKE, S.; POWLES, S. B. Glyphosate: a once-in-a-century herbicide. Pest Management 

Science, v. 64, n. 4, p. 319-325, 2008.  

 

 

JAMES, C. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2011. ISAAA Brief, 

n. 43. ISAAA: Ithaca, NY, 2011.  



14 

 

 

MACIEL, C. D. G. et al. Misturas em tanque com glyphosate para o controle de 

trapoeraba, erva de touro e capim-carrapicho em soja RR
®
. Ceres, v. 58, n. 1, p. 35-42, 

2011. 

 

 

MALAVOLTA, E. et al. Avaliação do estado nutricional de plantas: Princípios e 

aplicações. Piracicaba: Potafos, 1997. 

 

 

MONQUERO, P. A. et al.  Glyphosate em mistura com herbicidas alternativos para o 

manejo de plantas daninhas. Planta Daninha, v. 19, n. 3, p. 375-380, 2001. 

 

 

MONQUERO, P. A.; CHRISTOFFOLETI, P. J. Dinâmica do banco de sementes em áreas 

com aplicação frequente do herbicida glyphosate. Planta Daninha, v. 21, n. 1, p. 63-69, 

2003.  

 

 

MONQUERO, P. A. et al. Controle pelo glyphosate e caracterização geral da superfície 

foliar de Commelina benghalensis, Ipomoea hederifolia, Richardia brasiliensis e 

Galinsoga parviflora. Planta Daninha, v. 23, n. 1, p. 123-132, 2005. 

 

 

REDDY, K. N.; ZABLOTOWICZ, R. M. Glyphosate resistant soybean response to various 

salts of glyphosate and glyphosate accumulation in soybean nodules. Weed Science, v. 51, 

n. 4, p. 496-502, 2003. 

 

 

RONCHI, C. P. et al. Acúmulo de nutrientes pelo cafeeiro sob interferência de plantas 

daninhas. Planta Daninha, v. 21, n. 2, p. 219-227, 2003.  

 

 

RONCHI, C. P.; SILVA, A. A. Effects of weed species competition on the growth of 

young coffee plants. Planta Daninha, v. 24, n. 3, p. 415-423, 2006.  

 

 

SANTOS, I. C. et al. Eficiência de 2,4-D aplicado isoladamente e em mistura com 

glyphosate no controle de trapoeraba.  Planta Daninha, v. 20, n. 2, p. 299-318, 2002. 

 

 

SANTOS, J. B. et al. Avaliação de formulações de glyphosate sobre soja roundup. Planta 

Daninha, v. 25, n. 1, p. 165-171, 2007. 

 

 

SANTOS, J. B. et al. Efeitos de diferentes formulações comerciais de glyphosate sobre 

estirpes de Bradyrhizobium. Planta Daninha, v. 22, n. 2, p. 293-299, 2004.  

 

 



15 

 

 

ZOBIOLE, L. H. S. et al. Glyphosate reduces shoot concentrations of mineral nutrients in 

glyphosate-resistant soybeans. Plant Soil, v. 328, n. 1, p. 57-69, 2010. 

 

 

ZOBIOLE, L. H. S. et al. Acúmulo de nutrientes em soja convencional e soja RR em 

diferentes tipos de controle de planta daninha. Planta Daninha, v. 30, n. 1, p. 75-85, 2012.  

http://www.springerlink.com/index/B1148822214W7341.pdf
http://www.springerlink.com/index/B1148822214W7341.pdf


16 

 

 

TABLE 1. Commercial glyphosate formulations and herbicide rate of each 

formulation applied to the plants 

Trade Name Acid equivalent 
Herbicide Rate  

g L
-1

 L ha
-1

 

Atanor
®
 glyphosate 480 4.16 

Gliz
®
 glyphosate 480 4.16 

Roundup Ultra
®
 glyphosate 650 3.07 

Roundup WG
®
 glyphosate 720* 2.77* 

Roundup Ready
®
 glyphosate 480 4.16 

Dose of glyphosate: 2000 g ha
-1

 / *g kg
-1

 

 

 

 

TABLE 2. The percentage of intoxication due to the application of commercial 

glyphosate formulations on Benghal dayflower and Brazil pusley at 7, 14 and 21 days 

after application (DAA) 

Formulation Competitor Species 
Intoxication (%) 

7 DAA 14 DAA 21 DAA 

Atanor
®
 

C. benghalensis 10 13 13 

R. brasiliensis 15 93 96 

Gliz
®
 

C. benghalensis 10 21 20 

R. brasiliensis 30 86 88 

Roundup Ultra
®
 

C. benghalensis 11 14 25 

R. brasiliensis 40 96 100 

Roundup WG
®
 

C. benghalensis 11 12 14 

R. brasiliensis 35 98 100 

Roundup Ready
®
 

C. benghalensis 14 21 15 

R. brasiliensis 46 98 100 

Dose of glyphosate: 2000 g ha
-1

. 
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TABLE 3. Total dry matter (TDM), leaf dry matter (LDM), root dry matter (RDM) 

and stem dry matter (SDM) of corn plants (AG8088 YGRR hybrid) at 60 days of the 

weedy period and after the application of glyphosate commercial formulations 

Formulation 
TDM (g) 

 
LDM (g) 

Corn Corn + RB Corn + CB 
 

Corn Corn + RB Corn + CB 

Control
1/

 107.30 ABa 72.10 Cb 34.10 Ac 
 

28.40 Aa 18.52 Bb 9.32 Ac 

Atanor® 96.95 Ba 104.82 ABCa 45.77 Ab 
 

28.80 Aa 28.30 ABa 11.72 Ab 

Gliz® 109.87 ABa 124.97 Aa 44.47 Ab 
 

28.80 Aa 29.37 Aa 11.85 Ab 

Ultra® 123.32 ABa 121.82 ABa 36.87 Ab 
 

35.77 Aa 29.40 Aa 10.20 Ab 

WG® 113.67 ABa 88.82 BCa 41.37 Ab 
 

32.40 Aa 24.15 ABa 10.20 Ab 

Ready® 135.42 Aa 103.45 ABCb 54.47 Ac 
 

38.30 Aa 27.70 ABb 15.47 Ac 

CV
2/

 (%) 33.96 
 

21.22 

Formulations 
RDM (g) 

 
SDM (g) 

Corn Corn + RB Corn + CB 
 

Corn Corn + RB Corn + CB 

Control
1/

 45.70 Aa 31.95 Ba 18.92 Ab 
 

33.20 Aa 21.67 Ba 5.75 Ab 

Atanor® 41.65 Aa 42.07 ABa 23.92 Ab 
 

26.50Aa 34.47 ABa 10.15 Ab 

Gliz® 50.02 Aa 53.30 Aa 21.72 Ab 
 

31.05 Aa 42.30 Aa 10.90 Ab 

Ultra® 48.12 Aa 52.77 Aa 18.25 Ab 
 

39.50 Aa 39.65 ABa 8.30 Ab 

WG® 46.80 Aa 38.95ABa 23.00 Ab 
 

3442 Aa 25.72 ABa 8.10 Ab 

Ready® 54.77 Aa 42.12 ABa 23.67 Ab 
 

42.32 Aa 33.52 ABa 15.32 Ab 

CV
2/

 (%) 21.95 
 

21.95 

Means followed by the same lowercase letter in a row and uppercase letter in a column do not differ from 

each other according to Tukey’s test at a 5% probability. 
1/

Control treatment (no herbicide application); 
2/

Coefficient of variation; Richardia brasiliensis (RB) and Commelina benghalensis (CB). 
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TABLE 4. Shoot and root dry matter ratio (S/R), stem diameter (SD), plant height 

(PH) and leaf area (LA) of corn (AG8088 YGRR hybrid) at 60 days of the weedy 

period and after the application of commercial glyphosate formulations 

Formulation 

S/R  SD (mm) 

Corn Corn + RB Corn + CB  Corn Corn + RB Corn + CB 

Control
1//

 1.37 Aa 1.33 Aab 0.77 Ab  26.50 Aa 22.00 Bb 18.00 Bc 

Atanor® 1.32 Aab 1.55 Aa 0.95 Ab  25.75 Aa 27.00 Aa 19.75 ABb 

Gliz® 1.22 Aa 1.42 Aa 1.00 Aa  25.50 Aa 26.75 Aa 20.75 ABb 

Ultra® 1.57 Aa 1.32 Aa 1.02 Aa  27.25 Aa 27.25 Aa 20.75 ABb 

WG® 1.42 Aa 1.30 Aab 0.85 Ab  26.75 Aa 24.75 ABa 21.75 Ab 

Ready® 1.47 Aa 1.47 Aa 1.37 Aa  27.50 Aa 25.50 Aa 21.50 Ab 

CV
2/

 (%) 26.06  6.57 

Formulation 
PH (cm)  LA (cm

2
) 

Corn Corn + RB Corn + CB  Corn Corn + RB Corn + CB 

Control
1/

 83.50 Aa 69.00 Bb 47.25 Ac  4003.80 Aa 2732.25 Bab 1604.00 Ab 

Atanor® 79.50 Aa 79.25 ABa 59.75 Ab  4431.87 Aa 4393.25 ABa 2177.52 Ab 

Gliz® 80.75 Aa 81.75 ABa 57.00 Ab  4810.05 Aa 4446.25 ABa 2073.55 Ab 

Ultra® 88.00 Aa 89.00 Aa 53.00 Ab  5781.85 Aa 5415.75 Aa 2003.37 Ab 

WG® 93.75 Aa 75.00 ABb 60.50 Ac  5414.22 Aa 4180.00 ABa 1955.60 Ab 

Ready® 91.75 Aa 82.50 ABa 57.50 Ab  5732.17 Aa 4941.05 Aa 2639.47 Ab 

CV
2/

 (%) 11.34  26.05 

Means followed by the same lowercase letter in a row and uppercase letter in a column do not differ from 

each other according to Tukey’s test at a 5% probability. 
1/

Control treatment (no herbicide application); 
2/

Coefficient of variation; Richardia brasiliensis (RB) and Commelina benghalensis (CB). 
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TABLE 5. Percentage and content of N, P and K in plants of corn hybrid AG8088 

YGRR 
  Percentage N (g kg

-1
) Content N (g) 

 Formulation Corn Corn + RB Corn + CB Corn Corn + RB Corn + CB 

Control
1/

 13.25 ABCa 9.75 Bb 11.75 Bab 0.367 Ba 0.186 Bb 0.105 Ab 

Atanor® 10.00 Ca 11.50 ABa 13.00 Ba 0.301 Ba 0.320 ABa 0.155 Ab 

Gliz® 15.00 ABa 14.75 Aa 13.25 Ba 0.432 Ba 0.436 Aa 0.162 Ab 

Ultra® 11.75 BCa 12.75 ABa 17.75 Aa 0.411 Ba 0.368 Aa 0.179 Ab 

WG® 12.75 ABCa 12.50 ABa 11.00 Ba 0.419 Ba 0.310 ABa 0.106 Ab 

Ready® 16.00 Aa 13.00 ABa 13.25 Ba 0.628 Aa 0.372 Ab 0.208 Ac 

CV
2/

 (%) 15.51 24.01 

  Percentage P (g kg
-1

) Content P (g) 

Formulation Corn Corn + RB Corn + CB Corn Corn + RB Corn + CB 

Control
1/

 0.25 Aa 0.24 Aa 0.41 Aa 0.008 ABa 0.005 ABa 0.005 Aa 

Atanor® 0.14 Ab 0.18 Aab 0.60 Aa 0.003 Ba 0.005 ABa 0.007 Aa 

Gliz® 0.30 Aa 0.53 Aa 0.23 Aa 0.009 ABab 0.016 Aa 0.003 Ab 

Ultra® 0.09 Ab 0.23 Aab 0.60 Aa 0.003 Ba 0.006 ABa 0.006 Aa 

WG® 0.19 Aa 0.10 Aa 0.16 Aa 0.007 ABa 0.002 Ba 0.002 Aa 

Ready® 0.48 Aab 0.15 Ab 0.62 Aa 0.017 Aa 0.004 ABb 0.010 Aab 

CV
2/

 (%) 82.35 89.27 

  Percentage K (g kg
-1

) Content K (g) 

Formulation Corn Corn + RB Corn + CB Corn Corn + RB Corn + CB 

Control
1/

 26.83 Aa 35.04 Aa 22.17 Aa 0.780 Ba 0.704 Aa 0.209 Aa 

Atanor® 37.03 Aa 34.37 Aa 30.16 Aa 1.019 ABa 0.963 Aab 0.376 Ab 

Gliz® 34.37 Aa 27.05 Aa 27.27 Aa 1.010 ABa 0.783 Aab 0.320 Ab 

Ultra® 43.91 Aa 30.60 Aa 35.04 Aa 1.630 Aa 0.883 Ab 0.361 Ab 

WG® 37.70 Aab 43.46 Aa 23.50 Ab 1.195 ABa 1.043 Aa 0.259 Ab 

Ready® 37.47 Aa 35.48 Aa 37.25 Aa 1.453 ABa 0.987 Aab 0.546 Ab 

CV
2/

 (%) 29.36 43.73 

Means within a column followed by the same uppercase letter and means in a row followed by the same 

lowercase letter are not significantly different at the 5% level of probability according to Tukey’s test. 
1/

Control treatment (no herbicide application); 
2/

Coefficient of variation; Richardia brasiliensis (RB) and 

Commelina benghalensis (CB). 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

ARTIGO II 

 

PLANTAS DANINHAS TOLERANTES AO GLYPHOSATE CAUSAM SEVERA 

INTERFERÊNCIA NO CULTIVO DO MILHO RR 

 

RESUMO: Os gastos com controle das plantas daninhas é um dos componentes de grande 

importância nos custos de produção das culturas. Na tentativa de redução de custos e 

facilitar o manejo foram desenvolvidas culturas resistentes a herbicidas, especialmente ao 

glyphosate. Esta tecnologia é eficiente e de baixo custo. Todavia, o uso repetitivo está 

selecionado espécies de plantas daninhas tolerantes aos herbicidas.  Objetivou-se com o 

estudo avaliar a interferência das plantas daninhas Richardia brasiliensis Gomes e 

Commelina benghalensis L. tolerantes ao glyphosate e infestantes de milho. A interferência 

das espécies tolerantes promoveu redução no acúmulo de matéria seca, altura, diâmetro do 

caule, área foliar e conteúdo de nitrogênio das folhas das plantas de milho RR. A partição 

do acúmulo de matéria seca entre raiz, caule e folhas das plantas de milho variou de acordo 

com a densidade de plantas daninhas. De maneira geral, maior porcentagem da matéria 

seca foi acumulada nas raízes e menor na parte aérea, quando o milho esteve em 

competição. A interferência de C. benghalensis no milho RR foi superior em relação a R. 

brasiliensis.  

Palavras-chave: Commelina benghalensis; EPSPs; Richardia brasiliensis; Zea mays. 

   

GLYPHOSATE TOLERANT WEEDS MAY CAUSE SEVERE INTERFERENCE 

IN CORN 

 

ABSTRACT: The weed cost control is important in crop production. In attempt to reduce 

this cost and improve management were developed herbicide resistant crops, like 

glyphosate. This technology, glyphosate resistant crops, is efficient in weed control and it 

has low cost. However, the repetitive uses of glyphosate in transgenic cropping system are 

selecting tolerant weeds. The objective of this study was to evaluate the competitive ability 

of glyphosate resistant corn (AG8088 YGRR) with Richardia brasiliensis Gomes and 

Commelina benghalensis L., weeds with natural tolerance to glyphosate. In five densities 

of infestation, equally as 0; 20; 40; 60 e 80 pants m
-2

. The competition of those weeds 

promoted reduced accumulation dry matter, height, stem diameter, leaf area and content of 

nitrogen of leaves in plants of glyphosate resistant corn. The partitioning of dry matter 
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among root, stem and leaves of corn plants ranged with densities of weeds. Overall, while 

competition, high percentage of dry matter accumulation of corn was high in roots than in 

the shoot. The glyphosate resistant corn showed low competitive ability with R. 

brasiliensis and C. benghalensis. 

Key words: Commelina benghalensis; EPSPs; Richardia brasiliensis; Zea mays. 

 

INTRODUÇÃO 

A convivência entre plantas daninhas e culturas resulta em disputa pelos recursos 

do meio, podendo resultar em prejuízo mútuo ao crescimento e desenvolvimento das 

espécies em competição (RADOSEVICH et al., 2007). Na agricultura essa interação 

quando não manejada pode provocar reduções na produtividade da cultura de interesse e 

consequentemente prejuízos ao produtor. 

 As plantas cultivadas respondem de modo diferenciado aos efeitos da interferência 

imposta pelas plantas daninhas. Normalmente culturas que cobrem rapidamente a 

superfície do solo ou aquelas que possuem maior capacidade de interceptação da radiação 

solar são mais competitivas. Ressalta-se, no entanto que tanto as culturas como as plantas 

daninhas quando em competição são afetadas. Todavia, as plantas daninhas, por ocorrerem 

em elevadas densidades, quase sempre causam maior efeito negativo sobre a cultura 

(PROCÓPIO et al., 2005), ou por serem mais agressivas que as culturas.  

A habilidade competitiva de plantas cultivadas com plantas daninhas é dependente 

das características morfofisiológicas da cultura que podem ser manipuladas em programas 

de melhoramento. O milho apresenta genótipos que diferem altura, índice de área foliar, 

taxa de crescimento e ângulo de inserção das folhas e por isso, apresenta diferenciada 

capacidade competitiva. Segundo CURY et al. (2012) novos híbridos de milho, com 

arquitetura foliar mais ereta apresentam menor capacidade competitiva com as plantas 

daninhas. No cultivo desses híbridos, falhas no controle das plantas daninhas podem 

resultar elevadas perdas na produtividade dos grãos variando de 10 a 100 % (VARGAS et 

al., 2006; CARVALHO et al., 2007). 

Na busca de alternativas eficientes e de baixo custo para o controle das plantas 

daninhas foram desenvolvidos híbridos de milho e cultivares de soja e algodão para o 

cultivo no Brasil, resistente ao glyphosate. Essa tecnologia teve rápida aceitação pelos 

produtores pelas vantagens proporcionadas. No entanto, seu uso repetido em uma mesma 

área, às vezes em uma mesma safra, tem resultado em rápida disseminação de espécies de 



22 

 

 

plantas daninhas tolerantes ao herbicida.   Isto tem resultado em aumento do custo de 

produção e, também redução das produtividades das culturas quando o controle não é 

eficiente.  

Dentre as principais plantas daninhas tolerantes ao glyphosate destaca-se 

Commelina benghalensis L. e a Richardia brasiliensis Gomes (CHANDRAN & SINGH, 

2003; LACERDA & VICTORIA FILHO, 2004; MACIEL et al., 2011). Essas infestam 

grandes áreas de cultivo de culturas transgênicas. A C. benghalensis apresenta como 

principais características a habilidade competitiva e a capacidade de produzir sementes 

aéreas e subterrâneas (MAHESHWARI & MAHESHWARI, 1955; WALKER & 

EVENSON, 1985). Devido a sua plasticidade fenotípica e a tolerância ao glyphosate, essa 

espécie se tornou um sério problema em áreas de cultivo nos Estados Unidos (WEBSTER, 

2005). Já a R. brasiliensis é caracterizada como uma espécie perene, que pode se 

reproduzir por sementes e vegetativamente (MURPHY et al., 1996). Essa espécie se 

caracteriza por ter elevada capacidade de extrair e acumular macro e micronutrientes do 

solo (RONCHI et al., 2003).  

Objetivou-se com o trabalho avaliar a interferência das plantas daninhas C. 

benghalensis e R. brasiliensis tolerantes ao glyphosate infestantes em milho.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em casa de vegetação, sendo as plantas cultivadas em vasos 

plásticos com capacidade para 5 litros contendo como substrato. Amostras de Latossolo 

Vermelho-Amarelo, de textura média, devidamente adubado segundo recomendações de 

Cantarutti et al. (2007).  Adubações nitrogenadas complementares foram realizadas em 

cobertura em intervalos de 15 dias após a emergência da cultura (DAE), na dose de 55 mg 

dm
-3

 de sulfato de amônio previamente dissolvido em água. As irrigações foram realizadas 

diariamente de forma a manter o teor de água no solo próximo à capacidade de campo. 

O híbrido de milho utilizado no experimento foi AG8088 YGRR que possui 

resistência ao herbicida glyphosate. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, 

arranjado em esquema fatorial 2x5, com quatro repetições. No fator A, alocou-se as plantas 

daninhas R. brasiliensis (RICBR) e C. benghalensis (COMBE) em competição com o 

milho e no fator B as densidades de plantas de cada espécie daninha: 0, 1, 2, 3 e 4 plantas 

por vaso que correspondem aproximadamente  0, 20 ; 40; 60 e 80 plantas m
-2

. Densidades 

de plantas daninhas comumente encontradas no campo. 
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Mudas de R. brasiliensis e C. benghalensis (obtidos por seguimentos de caule) 

foram coletados no campo e transplantados para os vasos, cinco dias antes da semeadura 

do milho, de forma que a brotação das plantas daninhas coincidisse com a emergência da 

cultura, possibilitando a expressão do potencial competitivo inerente à biologia dessas 

espécies. 

 A coleta do experimento foi realizada aos 60 dias após a convivência entre 

espécies. Esse intervalo foi estabelecido com o intuito de quantificar os prejuízos da 

convivência do milho com plantas daninhas durante o período crítico de controle de 

espécies infestantes, que pode ser estendido até 60 dias após emergência da cultura (Vargas 

et al., 2006). Nesta ocasião as plantas de milho foram cortadas rente á superfície do solo 

separando-se as em raízes, caules e folhas para determinação a seguir da matéria seca das 

partes. Também foram determinadas, a altura de plantas (AP), diâmetro de caule (DC), 

área foliar (AF). Posteriormente, para a determinação do teor e conteúdo de N, as amostras 

foram moídas em moinho tipo Willey e as análises realizadas segundo Malavolta (1997). A 

área foliar das plantas, depois de fotografada as folhas, foi determinada. 

 Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F, a de 5% de 

probabilidade. A escolha do modelo foi baseada na significância estatística (teste F), no 

ajuste do coeficiente de determinação (R
2
) e no significado biológico do fenômeno. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve efeito da interação densidade com a competição de milho com as plantas 

daninhas para todas as variáveis analisadas, exceto para área foliar. Como o fator 

quantitativo foi significativo para todas as variáveis, optou-se pelo uso de regressão linear 

e não linear.  Em relação à testemunha, a altura da planta (AP) de milho foi reduzida pela 

interferência das plantas daninhas estudadas (Figura 1A).  Nas menores densidades, a C. 

benghalensis mostrou-se mais competitiva em relação R. brasiliensis , pois promoveu 

maiores reduções no crescimento da cultura do milho.  Além desse efeito, infestações de C. 

benghalensis causaram severa redução do diâmetro de caule (DC) do milho (Figura 1B). 

Entretanto, quando em convívio com a R. brasiliensis, o DC da cultura foi pouco afetado. 

Resultados diferentes foram observados por Ronchi & Silva (2006), que constataram que o 

aumento na densidade R. brasiliensis em competição com cafeeiro, diminuiu o DC da 

cultura, e que a Commelina diffusa, independente da densidade, não influenciou os valores 
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da mesma variável. Portanto, observou-se que a resposta das culturas a interferência 

imposta por uma mesma planta daninha varia de acordo com a espécie cultivada. 

A área foliar (AF) do milho também foi reduzida pelo aumento da densidade das 

plantas daninhas, principalmente para C. benghalensis (Figura 1C). A baixa habilidade 

competitiva do milho com C. benghalensis foi decisiva para a redução dessa variável. Esse 

resultado comprova a necessidade de controle de C. benghalensis em cultivos de milho, 

pois a menor área foliar pode reduzir a assimilação de carbono total pela planta, 

comprometendo a produção de grãos. Em se tratando de um hibrido transgênico que 

receberá glyphosate em maior número de aplicações, alternativas ao controle químico de C. 

benghalensis devem ser empregadas, evitando-se que populações da espécie daninha 

dominem as áreas de cultivo. 

A presença das plantas daninhas R. brasiliensis e C. benghalensis promoveram 

decréscimos no conteúdo de N nas folhas de milho (Figura 1D). A espécie R. brasiliensis 

foi capaz de reduzir linearmente o conteúdo de N, enquanto que o milho competindo com 

C. benghalensis foi mais sensível a interferência sendo observado queda maior do seu 

conteúdo de N já nas menores densidades. Estudos de Cury et al. (2012) evidenciaram que 

o conteúdo relativo de N nas folhas de milho varia com a espécie daninha competidora, 

bem como com a capacidade competitiva do híbrido semeado. Neste mesmo trabalho, C. 

benghalensis mostrou-se capaz de reduzir, em média, 54% o conteúdo de N nas folhas do 

milho. Para a cultura do feijão a mesma planta daninha foi capaz de reduzir em 28% o 

mesmo nutriente (CURY et al., 2013).  

De maneira geral, observou-se diminuição no acúmulo de matéria seca dos 

componentes vegetativos (folha, caule e raiz) em função do aumento da densidade de C. 

benghalensis e R. brasiliensis (Figura 2A, B e C). Todavia o grau de interferência no milho 

variou de acordo com a espécie e densidade das plantas daninhas, sendo que a competição 

imposta pela C. benghalensis foi mais severa em relação a R. brasiliensis, por promover 

menor acúmulo de matéria seca dos componentes da cultura. 

Características morfológicas de C. benghalensis pode ter relação direta com a 

habilidade competitiva desta espécie. Essa planta daninha é capaz de se reproduzir por 

sementes aéreas e subterrâneas e fragmentos de caule, podendo ter até 12000 sementes m
-2

 

(WALKER & EVENSON, 1985), além da natural tolerância ao glyphosate, o que 

contribuem para o sucesso de estabelecimento da espécie em novas áreas. A duração do 

ciclo também influencia a habilidade da cultura em tolerar a competição imposta pelas 
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plantas daninhas. Segundo Carvalho et al. (2011) um hibrido que possui ciclo mais longo, 

apresentará germinação e emergência de forma mais lenta, expondo a cultura ao 

sombreamento e maior interferência imposta pelas plantas infestantes. O híbrido utilizado é 

precoce, nesse caso, os efeitos mencionados acima são minimizados durante o período de 

convivência. 

A baixa capacidade competitiva do milho com as plantas daninhas C. benghalensis 

e R. brasiliensis é comprovada pela diminuição do acúmulo de massa seca total da cultura 

(MST) (Figura 2D). O efeito da competição se tornou mais severo com o aumento da 

densidade das plantas daninhas. A espécie C. benghalensis mostrou-se mais agressiva e 

causou maior redução de massa seca no milho em relação à R. brasiliensis. Até a densidade 

de 41 plantas daninhas m
-2

 de C. benghalensis a redução da MST foi maior e nas 

densidades elevadas houve tendência de estabilização.  

Conforme observado por Cury ET al. (2012) não só o acúmulo, mas a alocação de 

biomassa é um aspecto fundamental na competição entre espécies de plantas. A alocação 

de biomassa (%) foi semelhante quando em convivência com C. benghalensis e R. 

brasiliensis (Figura 3). O aumento da densidade das plantas daninhas provocou redução da 

massa seca caulinar (MSC) e aumento da massa seca radicular (MSR) até em torno da 

densidade de 43 plantas m
-2

 de C. benghalensis, e 50 plantas m
-2

 de R. brasiliensis. 

Entretanto, em densidades maiores que as mencionadas, a infestação das plantas daninhas 

provocou o contrário, aumento da MSC e redução da MSR em plantas de milho.   

 É possível que em menores densidades de planta daninha, o milho possua a 

habilidade competitiva de alocar maior matéria seca na raiz, na tentativa de minimizar os 

efeitos negativos dessa interferência. Raízes mais extensas podem significar sistema mais 

eficiente de captação e utilização de nutrientes. Esses resultados corroboram com Carvalho 

et al. (2011), os quais relataram maiores acúmulos de MSR do milho quando em 

competição com C. benghalensis. Há evidências que as espécies cultivadas apresentam 

diferenças na habilidade competitiva com plantas daninhas alterando a sua alocação de 

biomassa entre seus componentes vegetativos como forma de otimizar a competição pelos 

recursos de crescimento. Para o feijoeiro, em competição com C. benghalensis, a 

convivência com essa planta daninha induz a alocação de massa seca nos órgãos superiores 

(caule e folha), na tentativa de que seu dossel predomine em relação ao da cultura; assim, a 

captação de luz seria superior (CURY et al., 2013). Para a mandioca, Silva et al. (2013) 

constataram aumento da massa seca de raízes na competição com a mesma planta daninha. 
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Na maior densidade (80 plantas daninhas m
-2

) e quando não houve competição (0 

plantas daninhas m
-2

), a alocação de massa seca foliar, caulinar e radicular da planta de 

milho foram semelhante (Figura 3). Logicamente, o peso da matéria seca do milho, 

cultivado sem competição, foi superior quando a cultura estava em convivência com 

plantas daninhas. Há evidencias que em grandes infestações de C. benghalensis e R. 

brasiliensis, o milho cresce e se desenvolve apenas até o período anterior a interferência 

(PAI). Após esse período, devido à extrema competição com plantas daninhas, a cultura 

não acumulou massa seca, mantendo a distribuição de fotoassimilados. 

O milho demonstrou baixa capacidade competitiva com as plantas daninhas, 

principalmente com o aumento da densidade. A C. benghalensis mostrou-se mais 

competitiva do que a R. brasiliensis quando infestantes do milho. Como essas plantas 

daninhas possuem tolerância natural ao glyphosate, é recomendado o manejo integrado de 

plantas daninhas, como rotação de culturas e misturas de herbicidas para o controle das 

espécies no cultivo de milho, evitando-se o uso repetido apenas do glyphosate numa 

mesma área e safra. 
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Variável  Modelos ajustados R
2
 

ALT 
MxC Ŷ = 69,0exp(-0,01x) 0,90 

MxR Ŷ  = 72,5 - 0,5x 0,94 

DC 
MxC Ŷ = 21,9exp(-0,01x) 0,98 

MxR Ŷ = 18,3+4,2exp(-0,03*x) 0,72 

AF 
MxC Ŷ = 277,4 + 3047,9 exp(-0,05x) 0,99 

MxR Ŷ = 1653,2+1688,0exp(-0,04x) 0,95 

CN 
MxC Ŷ = 0,2exp(-0,04x) 0,99 

MxR Ŷ = 0,2 - 0,003x 0,98 

Figura 1. Altura de plantas (ALT - A), diâmetro do caule (DC - B), área foliar (AF - C) e 

conteúdo de nitrogênio foliar (CN - D) de plantas de milho em função da densidade e 

espécie de plantas daninhas competidoras. M (Milho); C (Commelina benghalensis); R 

(Richardia brasiliensis). 
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Variável  Modelos ajustados R
2
 

MSF 
MxC Ŷ = 1,6+22,5exp(-0,05x) 0,99 

MxR Ŷ = 22,8exp(-0,01x) 0,82 

MSC 
MxC Ŷ = 0,7+22,7exp(-0,06x) 0,99 

MxR Ŷ = 7,4+16,0exp(-0,04*x) 0,88 

MSR 
MxC Ŷ = 22,6exp(-0,03x) 0,97 

MxR Ŷ = 21,8 - 0,1x 0,80 

MST 
MxC Ŷ = 70,04exp(-0,04x) 0,99 

MxR Ŷ = 29,0+41,7exp(-0,03x) 0,89 

Figura 2. Massa seca foliar (MSF - A), caulinar (MSC - B), radicular (MSR - C) e total 

(MST - D) de plantas de milho em função da densidade e espécie de plantas daninhas 

competidoras. M (Milho); C (Commelina benghalensis); R (Richardia brasiliensis). 
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Variável  Modelos ajustados R
2
 

AMS 

R. brasiliensis 

Folha Y= 34,0 
 

Caule Ŷ = 35,0 - 0,49x + 0,004x
2
 0,74 

Raiz Ŷ =32,0 + 0,43x  - 0,004x
2
 0,77 

C. benghalensis 

Folha Ŷ = 5,4 - 0,2x + 0,002x
2
 0,96 

Caule Ŷ = 34,6 - 0,8x + 0,01x
2
 0,82 

Raiz Ŷ = 29,9 + 1,1x -0,01x
2
 0,86 

Figura 3. Alocação proporcional de biomassa de plantas de milho em função da densidade 

de Commelina benghalensis e Richardia brasiliensis em competição com a cultura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O milho resistente ao glyphosate pode ter sua produção significantemente reduzida 

quando em competição com as plantas daninhas Commelina benghalensis e Richardia 

brasiliensis, principalmente com a primeira, que também se mostrou mais agressiva com o 

aumento da densidade.   

Quanto a alocação de massa seca no milho RR em competição com C. benghalensis 

e R. brasiliensis, notou-se um comportamento semelhante, alteração principalmente na 

porcentagem de massa seca do caule e raiz do milho, a medida que houve o aumento nas 

densidades das plantas daninhas.  

A prevista tolerância da planta daninha Richardia brasiliensis ao herbicida 

glyphosate, não ocorreu no presente estudo, o que pode ser explicado devido à fase de 

aplicação do herbicida, logo após o florescimento da planta daninha. 

A planta daninha C. benghalensis se mostrou tolerante a todas as formulações de 

glyphosate estudadas, sendo importante evitar o aparecimento desse tipo de daninha em 

cultivos de milho transgênico. 

O híbrido de milho transgênico AG8088 YGRR apresentou seletividade às 

formulações Roundup Ready
®

, Gliz
®
, Ultra

®
 e WG

®
; contudo, foi sensível ao Atanor

®
. 

O teor e conteúdo de N e P foram alterados de acordo com o produto formulado 

utilizado, na qual o milho RR se mostrou sensível ao herbicida Atanor
®
. 

A observação da aplicação do produto correto, mesmo que todas as opções sejam à 

base de glyphosate, associado ao uso seguro em áreas ainda não dominadas por C. 

benghalensis parece ser alternativa de manejo sustentável de plantas daninhas nas áreas de 

milho transgênico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

ANEXO 

Manual de Normatização UFVJM 
http://www.ufvjm.edu.br/site/ppgpv/files/2013/03/Manual-de-

normaliza%C3%A7%C3%A3o_UFVJM.pdf 

 


