
Pulverização Aérea em Amendoim

Produtor: Luiz Joaquim Donegá
Cultura: Amendoim
Variedade: Tatu-ST
Data: 06/01/2011
Dias após Plantio:60 dias
Produtos utilizados:
Isatalonil– 2,0 lts/haIsatalonil– 2,0 lts/ha
Opera – 0,5 lts/ha
Nomolt – 0,165 lts/ha
Engeo Pleno – 0,25 lts/ha
Fastac – 0,165 lts/ha

Vazão: 33 lts/ha
Produto Testado:Startec – dose: 60ml/100 lts de água
Objetivo: Comparar a performance da aplicação aérea com o uso
do produto Startec. Analisar a eficiência da aplicação aérea em
amendoim.



Condições do amendoim

•Lavoura uniforme sem falhas de stand
•Ótima sanidade em relação a doenças e pragas
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Condições do amendoim

•Lavoura uniforme sem falhas de stand
•Ótima sanidade em relação a doenças e pragas



Distribuição do papel sensível no amendoim

Distribuição do papel sensível na parte superior da planta do 
amendoim



Distribuição do papel sensível no amendoim

Distribuição do papel sensível no solo



Aplicação aérea sem Startec - Testemunha

Início da pulverização



Aplicação aérea sem Startec - Testemunha

Deposição do produtoFinal do vôo



Aplicação aérea sem Startec - Testemunha

Partículas no ar após vôo



Aplicação aérea sem Startec - Testemunha

Início da pulverização



Aplicação aérea sem Startec - Testemunha

Partículas no ar após vôo



Papel sensível após aplicação – Testemunha 
(sem Startec)

Solo

Parte superior da 
planta



Papel sensível após aplicação – Testemunha 
(sem Startec)

Parte superior da 
planta Solo



Aplicação aérea com Startec

Início da pulverização



Aplicação aérea com Startec

Deposição do produto



Aplicação aérea com Startec

Deposição do produto

Final do vôo



Aplicação aérea com Startec

Partículas no ar após vôo



Aplicação aérea com Startec

Início da pulverização



Aplicação aérea com Startec

Deposição do produto

Final do vôo



Aplicação aérea com Startec

Partículas no ar após vôo



Papel sensível após aplicação com Startec

Solo

Parte superior da 
planta

Parte baixa da 
planta



Deposição na folha após pulverização 
aérea com Startec



Comparativo das aplicações com papel no solo

Startec
Testemunha Testemunha



Comparativo das aplicações com papel na parte 
superior das plantas

Startec Testemunha



Pulverização Tratorizada em Amendoim

Produtor: Luiz Joaquim Donegá
Cultura: Amendoim
Variedade: Tatu-ST
Data: 06/01/2011
Dias após Plantio:75 dias
Produtos utilizados:
Bravonil – 2,0 lts/haBravonil – 2,0 lts/ha
Alterne – 0,6 lts/ha
Conect – 0,7 lts/ha
Nomolt – 0,165 lts/ha
Fastc – 0,290 lts/ha

Vazão: 250 lts/ha
Produto Testado:Startec - dose: 30 ml/100 lts de água
Objetivo: Comparar a performance da aplicação tratorizada com o
uso do produto Startec. Comparar a eficiência da aplicação aérea
com a tratorizada em amendoim.



Condições da água de pulverização sem Startec

pHCondutividade pHCondutividade

elétrica



Condição da calda de pulverização sem Startec

Formação de 

espuma no 

tanque



Pulverização sem Startec



Papel sensível após aplicação sem Startec

Parte superior da 
plantaSolo



Condições da água de pulverização com Startec

Condutividade 

elétrica

pH



Condição da calda de pulverização com Startec

Redução na formação de 

espuma no tanque



Pulverização com Startec



Papel sensível após aplicação com Startec

Parte superior da 
planta

Solo



Papel sensível após aplicação com Startec

Parte mediana 
da planta



Comparativo das Aplicações

Parte superior 
da planta

Parte superior 
da planta

Solo Solo

Com Startec Testemunha-sem Startec


