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Resumo 

Objetivou-se determinar o melhor volume da calda 

para pulverização de agroquímicos (adubos foliares, 

herbicidas, fungicidas e inseticidas) aplicados com 

pulverizador terrestre de barra nas plantas de trigo 

(Triticum aestivum). O delineamento experimental foi em 

blocos aleatorizados, com sete tratamentos e três 

repetições. Os tratamentos consistiram no controle (sem 

aplicação de agroquímicos) e volumes de calda de 25, 50, 

75, 100, 125 e 150 L ha-1. As variáveis analisadas foram: 

deficiências nutricionais da planta, controle de 

organismos indesejados (plantas daninhas, pragas e 

doenças), massa seca das plantas daninhas e os 

componentes de rendimento da cultura. Conclui-se que a 

média do volume de calda de todas análises significativas 

de regressão polinomial foi de 144 L ha-1, sendo este o 

volume indicado para o manejo da cultura do trigo nas 

condições experimentais. 

Introdução 

Dentre os fatores que restringem a produtividade 
do trigo destacam-se as deficiências nutricionais, plantas 
daninhas, doenças e pragas. O controle destes pode ser 
realizado pela pulverização de agroquímicos, onde o 
volume de calda deve ser considerado causa e não 
consequência na calibração do pulverizador 
(MATTHEWS, 2014).  

Devido a diversidade de informações, a 
recomendação técnica deve ser pautada em estudos 
regionais para determinação do volume de calda na 
pulverização de agroquímicos. Assim, eleva-se a 
possibilidade de colocar o ingrediente ativo no alvo, de 
forma econômica e com o mínimo de contaminação 
ambiental (GARCIA; JUSTINO; RAMOS, 2002).   

Material e Métodos 

O experimento foi instalado na safra 2019, na 
Fazenda Escola Capão da Onça da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG), estado do Paraná. O 
delineamento experimental foi em blocos aleatorizados, 
com sete tratamentos e três repetições. Os tratamentos 
consistiram no controle (sem aplicação de agroquímicos) 
e volumes de calda de 25, 50, 75, 100, 125 e 150 L ha-1.  

As variáveis analisadas foram: deficiências 
nutricionais da planta, controle de plantas daninhas, 
pragas, doenças e os componentes de rendimento da 
cultura do trigo (espigas ha-1, grãos por espiga, massa de 
mil grãos e produtividade). Todas as práticas fitotécnicas 

foram efetuadas de acordo com as recomendações de 
cultivo do engenheiro agrônomo responsável pela área. 

 Os valores registrados foram submetidos aos 
testes de Hartley, para verificação da homocedasticidade 
das variâncias, e Shapiro-Wilk, para examinar a 
normalidade dos dados. As variáveis mensuradas foram 
analisadas pelos testes Fisher-Snedecor, Duncan e 
regressão polinomial; com um grau de confiança superior 
a 95% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Não houve necessidade de aplicar adubos foliares. 

A elevação do volume de calda até 150 L ha-1 reduziu 

linearmente as severidades de oídio (Blumeria graminis f. 

sp. Tritici), incidências e severidades da ferrugem-da-

folha (Puccinia triticina) e giberela (Fusarium 

graminearum), pulgões do trigo (Rhopalosiphum padi e 

Schizaphis graminum) e a matéria seca de plantas 

daninhas (estádio fenológico 11.4). O aumento do volume 

de calda elevou o controle de plantas daninhas na 

primeira avaliação e todos os componentes de 

rendimento de forma linear. 

O segundo controle de plantas daninhas ressaltou, 

com a derivação do ajuste quadrático, que a maior 

porcentagem de controle (95,8%) foi atingida com 125 L 

ha-1 de volume de calda. As incidências do oídio foram 

ajustadas pela regressão de segundo grau, com menor 

valor para volumes de calda de 104, 129 e 103 L ha-1; para 

os estádios fenológicos de 05, 07 e 08, respectivamente. 

Conclusão  

 Conclui-se que a média do volume de calda de 
todas análises significativas de regressão polinomial foi 
de 144 L ha-1, sendo este o volume indicado para o 
manejo da cultura do trigo nas condições experimentais. 
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