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Chapadão do Sul, Costa Rica e Alcinópolis
No período deste Informativo foi finalizado o
cadastramento das áreas e produtores que irão semear
algodão de primeira época nesta região, na safra
2017/18. Em Chapadão do Sul, Costa Rica e
Alcinópolis, a estimativa é que sejam semeados 24,6
mil hectares de algodão na modalidade safra e
aproximadamente 4,1 mil hectares com algodão na

Foto 1. Resteva de algodão destruída quimicamente e
descompactação do solo no rasto do pulverizador.

modalidade de segunda safra, totalizando uma área

Com o término do período de Vazio Sanitário para a

aproximada de 28,7 mil hectares localmente. De

soja, a maioria dos cotonicultores, que também são

acordo com os levantamentos a campo, o município

sojicultores, iniciaram o processo de semeadura da

que projeta a maior área a ser cultivada com algodão é

oleaginosa. Os primeiros a iniciarem a semeadura da

Costa Rica com 18638 hectares, seguida por Chapadão

soja foram os que irão realizar o plantio do algodão de

do Sul com 8466 e Alcinópolis com 1686 hectares.

segunda safra. Apesar das condições climáticas não

Durante o cadastramento das áreas foram distribuídos

estarem favoráveis no início da semeadura da

feromônios e reposição de armadilhas para a realização

leguminosa, onde alguns produtores iniciaram o

do armadilhamento pré safra do bicudo do algodoeiro.

plantio sem umidade no solo, não houve a necessidade

Na região foram instaladas e georreferenciadas 1313

de replantio; mesmo com volumes precipitados abaixo

armadilhas para monitorar e quantificar a população

do ideal, as lavouras conseguiram se emergir (Foto 2).

desta praga - ao final das nove leituras será realizado a

Estima-se que as primeiras áreas semeadas com soja,

quantificação do BAS (Bicudo/Armadilha/Semana) e

sejam colhidas na primeira quinzena de janeiro, visto

entregue um mapa para cada unidade produtora

que a data limite regulamentada no Estado para o

identificando as áreas críticas dentro da propriedade,

plantio da fibrosa na região é 31 de janeiro.

para auxiliar no combate da praga.
Na região, todos os cotonicultores já realizaram a
destruição dos restos culturais do algodão (Foto 1) e
algumas propriedades já receberam a visita dos fiscais
da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e
Vegetal (IAGRO), para a verificação da destruição da
soqueira e de plantas voluntárias de algodão, caso
esteja tudo em ordem é elaborado um termo para a
liberação do certificado de destruição de soqueira.

Foto 2. Plantas de soja emitindo o primeiro trifólio (V1)
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Foi identificado em algumas áreas de soja, semeadas
sobre a resteva de algodão, fitotoxicidade nos
primeiros trifólios emitidos. Suspeita-se que seja
devido ao efeito do herbicida 2,4-dichlorophenoxy
oriundo da destruição química da soqueira do algodão,
visto que os volumes pluviométricos precipitados em
algumas áreas não foram adequados para a degradar
completamente o produto, causando injurias nos

Foto 3. Semeadura do algodão safra no município de Sidrolândia.

primeiros trifólios das plantas de soja.

Campo Grande e Sidrolândia
Com o término do vazio sanitário para esta região no
dia 15 de outubro, iniciou-se neste período a
semeadura do algodão safra no município de

Sidrolândia

(Foto

3).

Na

região,

os

volumes

pluviométricos precipitados no início da semeadura
formam baixos, ocasionando uma oscilação de
umidade

nas

prejudicando

camadas
o

superficiais

estabelecimento

da

do

solo,

cultura

Foto 4 e 5. Plântulas
de algodão
emergindo de forma
irregular devido a
pouca umidade no
solo.

e

interferindo diretamente na emergência das plântulas

Maracaju e Aral Moreira

de forma irregular nos primeiros talhões semeados com

Em Aral Moreira, o algodão está em plena fase de

a fibrosa (Foto 4). Porém, com as precipitações

desenvolvimento vegetativo (estádio V1) e apresenta

ocorrentes nos últimos dias, não há riscos de replante

um bom estabelecimento da cultura até o momento

nessas áreas. Estima-se que o processo de semeadura

(Foto 6). Apesar da cultura estar na fase inicial, foram

do algodão safra no município finda-se nesta semana,

identificadas presença de tripes e plântulas danificadas

nessa modalidade a previsão é que a área semeada seja

por fungos de solo ocasionando “tombamento”.

de aproximadamente 1500 hectares e 320 hectares na
modalidade de segunda safra. Já no município de
Campo Grande, uma lavoura de algodão será semeada

na modalidade de segunda safra e o plantio está
previsto para a segunda quinzena de janeiro, logo após
a colheita da soja, área estimada para ser semeada
nessa modalidade é de aproximadamente 450 hectares.

Foto 6. Plântulas de algodão na fase inicial de desenvolvimento.
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No dia 18 de outubro foi semeado um Campo

bicos hidráulicos são um componente fundamental e de

Demonstrativo

de

grande influência na qualidade das aplicações. Estas

Maracaju (Fotos 8 e 9). Esta unidade de observação foi

inspeções contribuirão diretamente na eficiência das

semeada na Fundação MS e tem como objetivo

aplicações fitossanitárias do nosso estado e da cultura

fomentar o cultivo do algodão na Região Sul do

do algodão. Para tal, nos baseamos nos exemplos de

Estado, e também estimular experientes cotonicultores

trabalhos como da UNESP de Botucatu (SP),(I.P.P.A

da região - através de apresentação das novas

Gandulfo 2001) e até mesmo de países da Europa -

tecnologias e cultivares presentes no mercado - a

como a Suécia - que ao longo de alguns anos realizou

viabilizar a implantação da cultura no município

22500

novamente, visto que no passado o município foi um

otimizando e trazendo mais qualidades a essas

dos pioneiros da Cotonicultura no Estado.

operações. (Fonte: Ganzelmeier & Rietz 1998).

de

Cultivares

no

município

inspeções

em

pulverizadores

no

pais,

Foto 9. Coleta de dados para medir a taxa de aplicação e a
variação entre ponta.

Até o momento somente uma unidade foi
inspecionada e não há um balanço de dados conclusivo
sobre condições dos pulverizadores e sua totalidade nas
regiões produtoras.

Fotos 7 e 8. Semeadura do Campo Demonstrativo de Cultivares na
Fundação MS.

Tecnologia de aplicação – Inversão Térmica

A Ampasul iniciou o trabalho de verificação e inspeção
de pulverizadores e equipamentos nas unidades
produtoras de algodão do Estado. O principal objetivo
da análise é medir os desgastes de pontas, já que os

Foto 10. Mangueira mal posicionada e obstruindo a formação do
ângulo de aplicação do bico cone.
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Os itens que estão sendo avaliados são, a precisão dos

atraído a atenção das equipes técnicas das propriedades

manômetros, erros nas taxas de aplicação e coeficiente

produtoras no estado. Para a cultura de soja já se

de variação entre bicos, mangueiras danificadas, furada

considera alto o índice de infestação e para o seu

ou mal posicionadas, antigotejo com defeitos ou

controle já foi relatado a necessidade de três aplicações

ausentes, espaçamentos entre bicos, entre outros, no

de inseticidas. Na cultura do algodão, nos campos

decorrer da safra avaliação do DG, DMV e AR de cada

demonstrativos da Ampasul foram realizadas em média

bico nas aplicações e suas respectivas vazões e

12 aplicações para o controle de lagartas (foto 11) nas

empregados em cada situação.

cultivares que não expressam a tecnologia Bt na safra

Os resultados vão indicar se há necessidade de aplicar

2016/2017, podendo esse índice aumentar para a

melhores técnicas de avaliação ou necessidade de fazer

próxima safra, já considerando a expressão do ataque

manutenções periódicas com maior detalhamento e

inicial a cultura da soja.

frequência que o habitual, apesar das propriedades
terem atualizado suas frotas de pulverizadores,
algumas máquinas estão operando à muitas safras e
sofrem o desgaste natural do uso frequente. (Fontes:
PADOVAN 2004, GANDOLFO 2001).

Para

mais

informações

sobre

a

inspeção

dos

pulverizadores entre em contato com a Ampasul ou
através dos monitores de campo.

Helicoverpa Armigera

Foto 11. Lagarta da Helicoverpa.

Considerada uma das pragas que maior dano
econômico pode causar à diversas culturas na safra
2017/2018, a lagarta Helicoverpa armigera já tem
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