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Introdução

Resultado e Discussão

O tremoço (Lupinus spp.) é uma oleaginosa de
grande
importância
na
alimentação
de
ruminantes e humanos por ter alto teor de
proteínas. Existem algumas pesquisas com
relação à produtividade da cultura do tremoço,
mas ainda nota-se certa escassez de trabalhos,
principalmente no que tange ao conhecimento
dos períodos de convivência e controle de
plantas daninha na cultura, que poderão auxiliar
nas estratégias de manejo.

Não houve diferença quanto a altura de planta e
número de vagem, entretanto a variável inserção da
primeira vagem foi significativa.
A massa de 100 grãos não apresentou
significância quando comparados os dois períodos
de convivência e controle.
Digitaria sp
Capim Colchão
Eleusine indica
Capim pé de galinha
Cyperus rotundus
Tiririca
Commelina benghalensis Trapoeraba
Panicum maximum
Capim Colchão
A produtividade não sofreu interferência da
comunidade infestante composta pelas principais
plantas daninhas listadas acima.
Após o levantamento do banco de semente, foi
possível concluir que o número de espécies
juntamente com o número de sementes dentro das
espécies já existentes cresceram consideravelmente
quando comparado ao banco de semente no início
do experimento.

Determinar a interferência de plantas daninhas na
cultura do tremoço (Lupinus albus).

Materiais e Métodos
Época de semeadura: Agosto.
Delineamento experimental: blocos casualizados
com dois grupos.
1°Grupo: a cultura permaneceu livre da
interferência das plantas daninhas.
2° Grupo: a cultura permaneceu em convivência
com a comunidade infestante.
Estádios do ciclo: 0-15; 0-25; 0-35; 0-45; 0-55; 065; 0-75 dias e 0-colheita.
Método de controle: capina manual.
Coleta das plantas daninhas: duas amostras
aleatórias de 0,50 m² onde as plantas daninhas
eram coletadas, identificadas e colocadas em estufa
para secagem.
Análises: densidade relativa (DeR), frequência
relativa (FR), dominância relativa (DoR) e
importância relativa (IR) de cada espécie.
Produtividade: foram contadas e colhidas as
plantas existentes nos três metros da três linhas
centrais.
Os grãos foram colhidos e pesados com suas
massas ajustadas para 13%.
Análise dos grãos: massa de 100 grãos, onde os
dados obtidos foram submetidos à análise de
variância pelo teste F e as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey.
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Conclusão
A cultura do tremoço, quando semeada em
Agosto e irrigada, não sofre interferência da
comunidade infestante quando essa é composta
principalmente por Digitaria sp. (capim-colchão),
Cyperus rotundus (tiririca) Eleusine indica (capimpé-de-galinha),
Commelina
benghalensis
(trapoeraba) e Panicum maximum (campimcolonião).
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