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 Disciplina: Tecnologia e Aplicação de produtos fitossanitários  Código: DCA128

 Natureza: 

 (   x  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  x   ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: DCA116  Co-requisito:  Modalidade: (  x   ) Totalmente Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     )
Parcialmente EAD: _______ *CH 

 CH Total: 45

 CH Semanal: 03

Prática como
Componente
Curricular
(PCC): 

 

Atividade
Curricular de
Extensão (ACE):

 

Padrão (PD):
30

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): 15 Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC)

*indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA 

Proteção de plantas, controle químico e conceito de alvo na aplicação. Produtos fitossanitários, toxicologia, legislação e receituário
agronômico. Formulações e adjuvantes. Cobertura das superfícies e estudo de gotas. Métodos para aplicação de produtos fitossanitários,
máquinas para aplicação de
defensivos agrícolas, características das pulverizações, pontas e bicos de pulverização, deriva, calibração e aviação agrícola. 

 

                                                                                                              PROGRAMA

Introdução à proteção de plantas: conceitos, formas de aplicação;

Alvos: conceito e tipos. Relação alvo x tecnologia utilizada;

Produtos fitossanitários: toxicologia, legislação e receituário agronômico.

Características e formulações dos produtos existentes no mercado;

Formas de aplicação de defensivos: máquinas, métodos;

Gotas: tamanho, características, cobertura do alvo;
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Pontas e bicos de pulverização: Características, tipos, classificação e utilização;

Aviação agrícola: características, usos e técnicas;

Calibração e regulagem de equipamentos para aplicação de defensivos.

OBJETIVO GERAL

Fornecer ao aluno conhecimentos adequados a utilização racional e responsável de defensivos agrícolas

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Permitir ao aluno os conhecimentos para:

Aplicação adequada de defensivos agrícolas; Escolha correta de métodos e equipamentos para cada situação; Capacidade para reconhecer
situações e metodologias utilizadas, bem como interferir nos processos de aplicação de defensivos, na forma de escolhas racionais e
regulagens e calibração dos equipamentos. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os conteúdos curriculares teóricos. Serão
utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia.

Aulas práticas de campo, para regulagens, operacionalização e conhecimento do funcionamento dos equipamentos e das metodologias
utilizadas no campo. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação consistirá de 2 avaliações (P1, P2) ao longo do semestre (NP = P1 + P2 = 100). Para aprovação o aluno deve obter média 70.

Os alunos que obtiverem média de aproveitamento inferior a setenta (70) e igual ou superior à 40, com frequência igual ou superior a 75%
deverão prestar exame final, o qual constará de uma prova escrita, dissertativa ou de múltipla escolha acerca de todo o conteúdo da disciplina.
Para ser aprovado o aluno deve obter frequência igual ou superior a 75% e média final igual ou superior a cinquenta (50).
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