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INFORMAÇDES PARA CONSEGUIR UMA BOA APLICAÇÃO VE fUNGICIVAS EM l.AVOURA VE

TRIGO

- .O controle qutDllCO das doenças deve ser executado,pref€teuteuwnte

com pulverizador terrestre de barra, pois o mesmo tem apce$entado resul
tados seguros. Quanto a pulverização aereall ainda não se tem ulfcrmaçees
suficientes sobre volume, altura de vôo e equípamento para se úbter te
eultados semelhantes ã fiulverização ten:esue de alto volul!le.

O êXlto do controle depende muito do uso correto d~ equipamLuto
de pulverização.

Pat'a se obter bons resultados deve-se adaptar os pulverizadores

existentes no mercado com:
a) Bicos adequados - usar Bico cone·X4 ou D4
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c) Substituir o manômetro de baixa pressão usadi(} para apl.i.ca'iãc

de herbicidas que acompanha o equipamento. por manômctt0sde altapre~
são que petmita trabalhos com pressões de 200 a 300 lb6.

~ também importante adaptar as barras com divi!Hil'el:> tlplJ y no
-meia de cada uma delas para se obter uma maior uniformidade de pressao

ao longo dos mesmos.



a) En~her o dep~sito com água limpa, experimentar o funcior~ento da bom
ba. verificando se não há vazamento ou entupimento Doi bic08.

b} Com a bamba desligada encher o depÓsito com água limpa até
Cheio.

c) Medir e demarcar com estacas uma área de 100 m para testes.

ri) Colccar o trator em funcionamento, ligar a bomba do pulveri:t.adol' t:em a

bn r totalmente a válvula de saida do líquido para os bicos {v~rí fú:.ah

dose o manÔtnetro indica a pressao desejada (200 a 300 tb6)"

e) Por (()trator na marcha e velocidade _'que fará o trabalho na lavoura,
4 a 6 km/h,. abrir totalmente a válvula dos bicos, quando a barra tra:UI

puser a estaca inicial e continuar a pulverização teste.

f.) Fechar li válvula dos bicos qua.ndo a barra ultrapassar a mar'ca Final e
desligar a bomba.

g) Medi! em litros a quantidade de água necessâria~encher novamente ú de
pô:;; ito atêa lDaZ"Cél Cheio.

de quantidade de água gasta por ba é o seguinte.
10.000 10

1
X litros gastos ••ilha (vazâo)

percoIdda x Comprimento barr a

Ex: Distância percorrída •
litros gastos •
Comprímento da bárra o

100 m

25l

10 m



10.000 m'; x 25 l
100 m x 10 m

..,Çap'!!ddade do taniue x Dose/ha _"" 1. produtol tanque
l~tros de soluçao total por ba

Ex: Capacidade • 420 l
DOse • 1 ilha
l de solução (vazão) • 250 ilha

420 l x 1 ilha
250 Ilha

- Quando o produto for pÔ molhável fazer a mistura em um n:dpien~e

formar uma pasta antes de colocar no tanque, il: adi-cíonando água

dissolver todo o produto.

Nunca preparar a calda dentro do tanque do pulverÍ%ador. Colocar o pr~
... -duto com o tanque pela metade de agua, apos completar o volume.

samento do trigo com as rodas do trator causa uma perda que. varia de 5
a 8 % da área cultivada.

~ conveniente planejar o deslocamento do trator previamente a fim de
nao amassar muito e também não deixar áreas $eID tratamento.

- A barra deve ficar disposta horizontalmente ã cultura com uma altura mã
xima que coincida com a ponta de crut;8ment,.> dos jatos; de pu lverização.



- St"lmprc que (.'ü1.ncidir ti época de aplicação de fuugicidas iX'Ill a do w'1eti

cida ambos devem ~ér misturados na mesma calda.

- o~ Pl(~utv~ a õerem aplicados devem segulr rlgorosament~ um prog.~ma de
uatam~nl:o (.ontorme recomendação da. pesquisa.


