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A utilização de dessecantes para antecipação da colheita de sementes tem sido observada em 
diversas culturas, principalmente soja e milho. O emprego dessa tecnologia tem sido 
vantajoso, devido à redução da umidade, à uniformidade da maturação e à obtenção de 
sementes com qualidade superior. Estando prestes a fazer um plantio é necessário controlar 
certos tipos de plantas denominadas infestantes que podem ocasionar erros durante a 
semeadura causando assim um stand mal formado ou produtividade baixa. Este experimento 
teve como objetivo avaliar diferentes tipos de tecnologias de dessecação visando melhor 
produtividade para as lavouras comerciais. O experimento avaliou diferentes produtos e doses 
submetidas a diferentes situações como roçagem e simulação de chuva após a aplicação dos 
herbicidas para o controle de Ageratum conyzoides L. (mentrasto), Euphorbia heterophylla
(leiteira), Eupatorium pauciflorum (mentrastão) e Bidens Pilosa L. (picão-preto), sendo que 
todas estas espécies herbáceas nativas são tidas como infestantes nas culturas comerciais. As 
aplicações ocorreram nos horários das 10:30 às 11:00 hs, sendo realizada por equipamento 
autopropelido com volume de calda 200 L ha -¹. A ponta utilizada foi ADIA 11002 com 
pressão de trabalho de 60 l pol². As condições climáticas no momento da aplicação 
encontravam-se com 25,6°C, umidade de 81% e velocidade do vento de 2,8 km h-¹. As 
variáveis analisadas foram: infestação de plantas infestantes, percentagem de rebrota, 
percentagem de controle, percentagem de área coberta. Com isso, os resultado de campo 
puderam ser melhor demonstrados, certificando que produto ligado a sua formulação iria ter 
melhor resultado. Verificou-se que em áreas tratadas com a Tecnologia Roundup 
apresentaram um melhor controle das plantas infestantes e uma menor percentagem de rebrota 
em mentrasto (A. conyzoides), mentrastão, (E. pauciflorum), Picão-Preto (B. Pilosa.), e 
Leiteira. 
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