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Chapadão do Sul, Costa Rica e Alcinópolis

Os produtores da região Norte/Nordeste tem 50% de
suas áreas com algodão safra já semeados (Fotos 1 e 2).

Neste período, foram realizados os levantamentos de

Projeta-se que até dia 25/12 toda área nessa

dados referente a produção do algodão na safra

modalidade esteja semeada na referida região, e as

2016/17. No Estado a área cultivada com algodão foi
de 28636 hectares, destes 22982 hectares foram

equipes das fazendas iniciam a organização do plantio
do algodão na modalidade segunda-safra.

semeados na modalidade safra e 5654 hectares na
modalidade de segunda safra. De acordo com os
levantamentos realizados nas propriedades do Estado,
a produção média do algodoeiro na safra que findou na
modalidade safra ficou em 306,13 arrobas de algodão
em caroço por hectare, e o algodão de segunda safra
obteve uma produção média de 220,82 arrobas de
algodão em caroço por hectare, somando as áreas
colhidas na modalidade safra e segunda safra, a
produtividade média do Estado ficou em 298,70
arrobas

de

algodão

em

caroço

por

hectare,

representando um aumento de 16% na produtividade
média do Estado em relação à safra anterior

(2015/2016), quando a produtividade média do estado
ficou em 250,99 arrobas de algodão em caroço por
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hectare.
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Foto 1 e 2. Semeadura do algodão safra na região Norte do
Estado.
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Gráfico 1. Produtividade média Estadual das últimas cinco safras.

momento é com a lagarta Helicoverpa armigera (Fotos
3 e 4), praga que vem ocasionando sérios danos a cul-
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tura devido ao seu difícil controle, principalmente nos

Ainda neste período, foram realizadas nos dias 29/11

estádios onde a cultura já fechou entrelinhas,

(Chapadão do Sul) e 30/11 (Costa Rica) reuniões dos

dificultando ainda mais a entrada do produto para

Grupos de Trabalho de Fitossanidade (Fotos 5 e 6), na

atingir o alvo (lagarta), em alguns casos já foram

oportunidade foram abordados temas relativos ao que

necessários realizar quatro intervenções químicas para

está acontecendo neste momento no Estado, como o

o controle da mesma. No mês de novembro a Fundação

manejo de plantas tigueras de algodão nas lavouras de

Chapadão

de

soja, prévia do índice do BAS, semeadura do algodão

esclarecimento sobre as falhas de controle da praga

safra 2017/18, tecnologia de Aplicação e manejo e

pela soja Intacta® na Região – os produtores aguardam

compactação do solo. A AMPASUL repassou também

ansiosos os resultados que possam confirmar a

nessa reunião os resultados dos campos demonstrativos

resistência da praga à tecnologia comercial (que

de cultivares de algodão da safra 2016/17 realizados

expressa a proteína Cry1Ac) de ampla adoção regional

nas fazendas Indaiá, Nova França e Garrote.

e

a

Monsanto

emitiram

notas

e custo significativo.

Foto 5 e 6. Reunião GT Chapadão do Sul e Costa Rica

Foto 3 e 4. Presença de Helicoverpa na cultura da soja.
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Sidrolândia e Campo Grande
Em Sidrolândia, os primeiros talhões semeados com
algodão safra estão iniciando a fase reprodutiva, e já é
possível identificar a emissão dos primeiros botões
florais (fotos 07, 08 e 09). Com o início da fase
reprodutiva, também iniciaram as aplicações de B1
com inseticidas para a prevenção e controle do bicudo
do algodoeiro. Nas áreas que estão em pleno
desenvolvimento vegetativo estão sendo realizadas os
tratamentos das bordas dos talhões com inseticidas
para evitar uma possível instalação precoce da praga
no interior da área. Na fase inicial da cultura, houve

uma forte incidência de tripes, onde em algumas áreas

Fotos 07, 08 e 09. Algodão safra semeado no município de
Sidrolândia.

foi necessário realizar três aplicações específicas para
o controle da praga, também já está sendo realizado
pulverizações de pós emergentes com herbicidas para o

Maracaju e Aral Moreira
Em Aral Moreira, o algodão está em plena fase de

desenvolvimento reprodutivo.

controle de ervas daninhas.
Manejo de solos
A Ampasul realizou trabalhos técnicos nas áreas piloto
dos grupos Schlatter e JCN nos últimos meses, Esses
estudos técnicos consiste em avaliar o emprego de
diferentes

coberturas

outonais

ou

pré-plantio,

conjugadas com as rotações de cultura em soja, milho e
algodão, essas áreas estão situadas nas duas principais
regiões produtoras de Algodão do estado, dentro dessas
propriedades foram escolhido talhões homogêneo onde
cada um foi dividido em 5 parcelas iguais de 2,5 a 5

hectares dependendo do comprimento da área, essas
parcelas

receberam

coberturas

diferentes

como

Crotalaria, Braquiária, Milheto, Nabo, e mistura entre
elas, nessas parcelas estão sendo feitas várias analises
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como

as

Físicas,

Químicas,

Orgânicas

Fórum do Bicudo

e

Microbiológicas no perfil de 0 a 60 cm estratificado. O
objetivo é que ao final de várias repetições ao longo
dos anos o perfil do solo mostre de forma positiva de
qual tratamento trouxe mais benefício de forma

sustentável e rendável para culturas principais de grãos
e de pluma, mostrando parâmetros de como o solo
pode responder a manejos simples, mas de grande
importância para sua saúde.

No dia 07 de dezembro foi realizado o 6º Fórum do
Bicudo (foto 11 e 12), tendo a participação de
representantes de Mato Grosso (IMA-MT e AMPA), de
Goiás (FIALGO e AGOPA), além de Mato Grosso do
Sul (UFGD e AMPASUL) na oportunidade foi
assinado um acordo de cooperação entre os estados
para o controle efetivo do bicudo do algodoeiro
(Anthonomus grandis), nesse acordo os presentes se
propuseram a adotar medidas que evitem a propagação
da praga. Abaixo segue as ações estipuladas:
01 – Manter rigoroso controle do bicudo durante todo o ano
agrícola através de pulverizações de inseticidas recomendados e
em dose adequada da seguinte forma:
a) entre a fase vegetativa V2 e a fase de florescimento B1, fazer
aplicações na bordadura das lavouras a intervalos de cinco dias

Foto 10. Parcela 2 de nabo forrageiro.

A

associação

além

parceria

firmada

em faixa mínima de 60 metros;

com

as

b) a partir do início do florescimento (fase B1 com 3 aplicações

propriedades, recebemos também a participação nos

em área total);

estudos técnicos de entidades como a Fundação

c) após constatação da presença do inseto ou seus danos nas

Chapadão, Universidade Federal do Mato Grosso do

amostragens periódicas realizar uma bateria (3) de aplicação no
intervalo de até 5 dias, com rotação de princípios ativos eficientes

Sul (UFMS), que estão dando grande contribuição nas
coletadas de dados e direcionamento dos trabalhos.

preferencialmente através de micro gotas oleosas;
d) dependendo da infestação do inseto, quando for necessário
entre a fase de cut-out e a desfolha da lavoura, fazer aplicações
sequenciais de inseticidas a intervalos de até 5 dias, com rotação
de princípios ativos eficientes preferencialmente através de micro
gotas oleosas;
e) no momento da desfolha, fazer aplicação de inseticida eficiente
na área;

f) no momento da destruição de soqueira, fazer aplicações de
inseticidas eficiente a fim de eliminar o maior número de insetos
da população remanescente que iria para o refúgio da praga ou
abrigos de entressafra.
Mapa 01. Croqui das parcelas no talhão.

05

Informativo Nº 157
Novembro e Dezembro de 2017

02 – Iniciar a destruição eficientemente dos restos culturais do

quanto ao controle e contenção populacional do bicudo.

algodão (soqueira, rebrota, tiguera) em prazo máximo de 15 dias
após a colheita, obedecendo à legislação vigente (de cada estado)

Ações Complementares:

quanto ao prazo final para a destruição;

⁃

Tours técnicos durante a safra;

03 – Dar especial atenção após a colheita nas áreas de refúgio da

⁃

Realização do Dia do Bicudo;

praga, com técnicas de atração e/ou controle, armadilhando,

⁃

Visita às algodoeiras;

inserindo iscas do tipo atrai-e-mata ou realizando aplicações;

⁃

Alargamento das faixas de bordadura;

04 – Obedecer ao período de vazio sanitário, período sem

⁃

Plantio em bloco na propriedade;

presença de plantas de algodão no campo compreendido entre o

⁃

Treinamentos específicos;

prazo final legal de destruição de soqueiras e o início da

⁃

Catação manual de botões florais;

germinação da nova safra, conforme legislação vigente em cada

⁃

Limpeza de máquinas, implementos e veículos de transporte.

estado;
05 – Armadilhar as lavouras na entressafra do algodoeiro para
monitorar a incidência do bicudo nas microrregiões, instalando
armadilhas e feromônios aos 60 dias antes do plantio e proceder
as leituras e trocas de feromônios por nove semanas (nove
leituras);
06 – Aplicar inseticidas eficientes recomendados e em dose
adequada quando constatado em monitoramento a presença da
praga nas culturas que forem plantadas em sucessão ao algodão,
para evitar que o bicudo se multiplique;
07 – Efetuar enlonamento adequado para transporte do algodão
em caroço e caroço do algodão deve ser envelopado nas unidades
de beneficiamento juntamente com check list dos veículos de
transporte a fim de evitar a distribuição de sementes e a
germinação de plantas voluntárias ao longo das rodovias;
08 – Monitorar a utilização do caroço e os subprodutos do
algodão em confinamento e descarte em geral e eliminar plantas
voluntárias de algodão ao longo de rodovias e estradas vicinais;
a) As associações são responsáveis pelo controle e destruição ao
longo de rodovias;
b) As propriedades são responsáveis pelo controle e destruição

Fotos 11 e 12. Palestrantes e participantes do Fórum do Bicudo.

ao longo de estradas vicinais, internas e algodoeiras;
09 – Criar grupos de discussão técnica regionais (GTAs), com a
coordenação dos monitores dos projetos de controle de bicudo
das associadas, com a participação dos gerentes e técnicos das
unidades produtoras, realizando reuniões periódicas:
10 – Criar campanha escrita e falada para a conscientização
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