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Armadilhamento pré safra

A equipe da Ampasul
está realizando
cadastramento e
armadilhamento das
áreas que serão
semeadas com
algodão na safra
2017/2018 em Mato
Grosso do Sul.
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No período deste Informativo finalizou-se o processo

diminuiu o número de pragas e doenças que possam vir

de colheita do algodão safra e segunda safra no Estado

a hospedar-se nessas plantas durante o Vazio Sanitário.

de Mato Grosso do Sul. Os municípios de Costa Rica,

Na maioria das vezes essa destruição é realizada

Alcinópolis e Chapadão do Sul foram os últimos a

quimicamente através do uso de herbicidas, e

encerrarem a colheita (Foto 1), isso se deve ao fato das

geralmente é necessário realizar duas aplicações para

Regiões Norte e Nordeste terem o maior tamanho de

se obter um bom índice de controle dessas plantas.

área semeada e por ali estarem os municípios que

Dentre os produtos mais usados para a destruição de

realizam a semeadura mais tardia do algodão no

soqueira após a colheita na região inclui-se herbicida

Estado.

hormonal e sistêmico.

Na Região Sul do Estado o Vazio Sanitário finalizou

Vale lembrar que ao realizar a pulverização, alguns

no dia 30 de agosto, na Região Central no dia 15 de

fatores climáticos são fundamentais para a boa

outubro e nas Regiões Norte e Nordeste o vazio

eficiência dos produtos como: velocidade do vento,

sanitário se encerra dia 30 de novembro.

umidade relativa do ar, temperatura e luminosidade,
tem-se observado a campo que as pulverizações
realizadas com a presença de luminosidade tem
apresentado um melhor controle da soqueira em
relação as áreas pulverizadas sem a presença de luz,
também foi verificado que em alguns casos a mistura
desses produtos tem ocasionado incompatibilidade no
tanque de pulverização, devido a correlação de doses e

Foto 1. Última área a ser colhida com algodão na região da Baús.

Estima-se que a produtividade média do algodão no

sequencias da adição dos mesmos no momento do
abastecimento dos pulverizadores.

Estado nessa safra fique em torno de 310 @ de algodão
em caroço por hectare.

Chapadão do Sul, Costa Rica e Alcinópolis
Na região, a principal atividade realizada pelos
produtores nesse momento é a destruição da soqueira
do algodão (Foto 2). É de suma importância que a
eliminação do rebrote do algodoeiro seja realizado de

Foto 2. Soqueira de algodão destruída quimicamente em Chapadão
do Sul.

forma eficiente, pois esse processo elimina e/ou
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Em relação aos campos demonstrativos de cultivares

semeada com algodão no Estado foi 28,6 mil hectares,

da Ampasul, foi realizado o beneficiamento dos três

sendo que deste total 80% da área foi semeada na

campos semeados no Estado, com isso foi possível

modalidade safra e 20% na modalidade de segunda

identificar o rendimento de pluma e caroço de algodão

safra.

de cada cultivar semeada nos campos; as amostras

Campo Grande e Sidrolândia

foram encaminhadas para o laboratório de HVI da

Neste Núcleo, a semeadura do algodão safra está

Ampasul para ser realizado a avaliação das qualidades

prevista para iniciar na segunda quinzena de outubro,

intrínsecas de cada cultivar, em breve estará

ou seja, logo após o término do Vazio Sanitário. Na

disponível os dados das cultivares para os interessados

região a área prevista para ser cultivada com algodão

na Associação.

nessa safra é de aproximadamente 2500 hectares, isso

Outra atividade que já está sendo realizada pelos

representa um aumento de 40 % da área cultivada com

monitores do Programa Fitossanitário da Ampasul é o

algodão em relação à safra 2016/17 na região. De

cadastramento das áreas produtoras que serão

acordo com o monitoramento em armadilhas para

semeadas com algodão safra em 2017-18. A atividade

captura de bicudo até o momento, nota-se uma

tem como objetivo o levantamento dos dados

redução nos índices de infestação da praga se

cadastrais dos produtores e as áreas produtoras de

comparado com a safra anterior. Vale lembrar que o

algodão no Estado, é através desse levantamento que é

monitoramento

disponibilizado as armadilhas e feromônios para a

monitorado durante as nove semanas que antecedem a

realização do armadilhamento pré-safra para captura

semeadura do algodão safra, pois é através da leitura

de bicudo durante o período que antecede a semeadura

das

do algodão safra.

(bicudos/armadilha/semana), que irá indicar qual o

De acordo com os levantamentos preliminares

manejo a ser adotado durante o ciclo da cultura para

realizados a campo, estima-se que haverá um aumento

combater o bicudo (Foto 3).

pré-safra

armadilhas

que

deve

é

ser

gerado

realizado

o

e

BAS

de 7,5% na área semeada com algodão no Estado na
safra

2017/18,

totalizando

uma

área

de

aproximadamente 30,9 mil hectares, sendo que deste
total 85% da área será semeada na modalidade de
algodão safra e 15% na modalidade de segunda safra.

Esses números demonstram que haverá um aumento
da área semeada com algodão na modalidade safra e
uma redução da área semeada com algodão de
segunda safra; visto que na safra 2016/17 a área

Foto 3. Presença de bicudos
capturados em armadilha
de feromônio.
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Maracaju e Aral Moreira
Em Aral Moreira a semeadura do algodão safra já está
finalizada (Foto 4) e está em fase de emergência, no
município foi semeado 120 hectares com algodão na
modalidade safra. De acordo com a equipe técnica da

propriedade o armadilhamento pré-safra para captura
do bicudo foi realizado em todo o perímetro da área
onde foi realizado a semeadura do algodão safra,
porém não foi identificado a presença da praga nas
armadilhas. Historicamente na região o índice de
captura da praga é baixo, no município apenas um
produtor cultiva a cultura do algodão e por ser uma
lavoura isolada, o bom manejo de controle da praga
durante a safra tem contribuído para a redução
populacional deste inseto nos últimos anos. No
município de Maracaju o algodão será semeado na
modalidade de segunda safra.

Tecnologia de Aplicação

Como podemos ver no quadro acima devemos seguir

No mês de agosto a equipe da Ampasul acompanhou as

alguns parâmetros climáticos em todas as aplicações,

a aplicações para destruição química da soqueira do

principalmente de herbicidas, segundo estudos nessa

algodão e observou que no início das aplicações

área os ventos devem ser entre 3 a 10 km por hora,

houveram reações químicas indesejadas dentro dos

com umidade relativa superior a 50%, a temperatura

tanques dos pulverizadores pela mistura de herbicidas

deve estar entre 10° a 30° graus centigrados no

de eliminação de restos culturais e óleos ou adjuvantes

momento da aplicação, esses cuidados vão dar mais

usados nessas pulverizações. A mistura de alguns

efetividade as aplicações além de respeitar o meio

ativos

ser

ambiente. Segundo os profissionais das propriedades

produtos

algumas aplicações feitas no período da madrugada

mencionados acima. É indicado que se faça uma pré

onde as condições de temperatura, umidade e ventos

mistura

são melhores, não tiveram o efeito desejado, uma

em

incompatíveis,

em

proporções

improprias

principalmente

escala

reduzida

podem

entre os

para

comportamento químico dos produtos.

avaliar

o

possível causa é a inversão térmica,
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como a constatada no dia 16 de setembro às 2:30 da

Reuniões do Grupo de Trabalho

manhã nas 2 torres meteorológicas da Ampasul

Foram realizadas nos dias 25 (Costa Rica) e 26

localizadas em Costa Rica e Chapadão do Sul, essas

(Chapadão do Sul) reuniões dos Grupos de Trabalho de

informações que podem ser conferidas no site da

Fitossanidade (GT), na oportunidade foram abordados

Associação. www.ampasul.com.br

principalmente temas relativos ao que está acontecendo

PROPRIEDADE

FAZ - A
FAZ – B
FAZ – C
FAZ – D
FAZ - E + 4
FAZ – F
FAZ – G
FAZ – H
FAZ – I
FAZ – J
FAZ – K
FAZ - L
FAZ – M
FAZ – N
FAZ – O
FAZ - P

BICOS MAIS
USADOS

VAZÕES
LITROS/
HÁ

CLASSIFICA
ÇÃO DO
DMV

J A - 04
ADI - 110 -02
ADI - 110 -02
TT - 110 -02
JGT - 110 -02
AXI - 110 - 02
AXI - 110 - 03
J A - 04
AVI - 110 -04
TXA - 80 - 03
AXI - 110 - 03
AXI - 110 -04
J A - 05
AXI - 03
TXA -80 - 03
J A -04

80
62
62
50
80
100
79
80
80
79
79
100
100
100
60
80

F
M
M
M
F

georreferenciamento das áreas a serem cultivadas com

F
XC
F
M
M
F
F

algodão na safra 2017/2018 além do armadilhamento
pré-safra para controle de bicudo.

M

F

(Fotos 5 e 6).

atividades que estará realizando, como o serviço de

F

VC

soqueiras, vazio sanitário e armadilhamento pré-safra

A AMPASUL repassou também nessa reunião as

C
M

F

neste momento no estado, como a destruição de

Na oportunidade foram apresentados alguns trabalhos
sobre fungicidas para controle da doença Ramulária,
realizados pela equipe técnica da Fundação Chapadão,
representada pelo Eng. Agrônomo Alfredo Ricieri
Dias, dentre eles os testes com variação de produtos,

M

dosagem e número de aplicações.

F
F

Outra informação relevante é que 37,5% das pontas de
pulverização

usadas

na

destruição

química

de

soqueiras são do tipo “cone vazio ou cheio”, e 62,5%
são do tipo “leque” (de jato plano) em alguns casos
com indução de ar que fabricam gotas mais grossas.
Cada ponta pode ser usada dentro da sua condição e

empregos nessas aplicações, cabe ao responsável
técnico analisar os parâmetros e atribuição, vantagem e
desvantagem que cada um oferece e empregar da
melhor forma (Fonte: Antuniassi e Baio).

Foto 4 e 5. Reuniões dos Grupos de Trabalho de Fitossanidade em Costa
Rica e em Chapadão do Sul respectivamente.
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