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Chapadão do Sul, Costa Rica e Alcinópolis

Nas regiões Norte e Nordeste do Estado, o cultivo de

algodão-safra encontra-se com lavouras de idades

variando de 100 a 120 DAE (dias após a emergência).

As condições climáticas favoráveis - até o momento -

permitem um bom desenvolvimento das plantas,

indicando um bom potencial produtivo. De acordo com

os dados das estações meteorológicas da Ampasul,

durante o período da elaboração deste informativo, as

precipitações acumuladas foram de 188 mililitros em

Chapadão do Sul e 192 mililitros no município de Costa

Rica. Em plena fase de frutificação e enchimento de

maçãs, as lavouras semeadas com algodão-safra já

fecharam as entrelinhas, potencializando a diminuição

da irradiação solar e aeração no terço inferior das

plantas que associadas a elevada umidade relativa do ar,

podem ocasionar um microclima favorável para o

desenvolvimento de fungos e bactérias que promovem

danos nas estruturas reprodutivas. Em alguns talhões,

que apresentam cultivares com maior densidade foliar

(ou estande) já é possível identificar algumas estruturas

reprodutivas (maçãs) com sintomas de podridão (Fotos

1 e 2).

Em relação ao complexo de doenças, a Ramularia

areola (Foto 3) tem sido a doença que demanda maior

número de pulverizações para seu controle. Na região, o

controle da doença iniciou-se em média aos 40 DAE e

até o momento foram realizadas cerca de cinco

pulverizações para o controle desta doença. Porém na

última semana, de acordo com o pesquisador Alfredo

Ricieri Dias (Fundação Chapadão), que identificou a

presença de Corynespora cassiicola em folhas de

algodoeiro (Foto 4); as equipes técnicas das

propriedades devem ficar em alerta, pois as condições

climáticas estão favoráveis para a proliferação da

doença; e ressaltou que os primeiros talhões semeados

com algodão-safra e que apresentam um porte de

plantas maior, estão mais propícios ao desenvolvimento

da doença.

Foto 1 e 2. Presença de maçãs de algodão-safra com sintomas de 

podridão.
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No que diz respeito ao complexo de pragas, o bicudo-

do-algodoeiro (Foto 5) é a praga de maior expressão na

cultura, entretanto se comparado com anos anteriores, o

nível de infestação da praga ainda é considerado baixo.

A presença da praga ou sintomas ocasionados por ela foi

identificado na maioria das propriedades da região,

porém o forte empenho dos cotonicultores no tratamento

e manejo da praga nas lavouras, aliado às medidas

complementares para manutenção da baixa população

do inseto, tem retardado possíveis ataques e seus danos

que podem ocorrer ao longo da safra pelo inseto; até o

momento foram realizadas em média cinco

pulverizações especificas para o controle da praga.

Outras pragas presentes nas lavouras de algodão-safra

até o momento foram: pulgão, mosca-branca, ácaro-

rajado e percevejos (invasores da soja) que demandaram

até o momento: 5, 4, 2 e 2 pulverizações,

respectivamente e em média. Já para o complexo de

lagartas, as cultivares que não apresentam tecnologia Bt,

são as que exigiram um maior número de pulverizações:

9 intervenções químicas até o momento; seguida pelas

cultivares com as tecnologias baseadas nos genes cry1

de primeira geração [WideStrike©/WS (Cry1Ab +

Cry1F) ou Bollgard©/BG (Cry1Ac)] com 5 intervenções

químicas; já as cultivares que apresentam as tecnologias

que expressam duas proteínas piramidadas Cry1Ab +

Cry2Ae (Twinlink©) e Cry1Ac + Cry2Ab (Bollgard© II)

fez-se o controle químico de lagartas em algumas áreas

pontuais, onde houveram os escapes de lagartas

Spodoptera frugiperda presentes em estruturas

reprodutivas como botões florais, flores e maçãs.

Foto 5. Larva de bicudo em botão floral do algodão-safra.

Fotos 3 e 4. Sintomas de Ramularia areola e Corynespora 

cassiicola em folhas de algodoeiro.
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Sidrolândia

Em Sidrolândia, o algodão-safra está na fase final de seu

ciclo, representado pela fase capulhos. De acordo o

responsável técnico da propriedade, em 70% da área já

foram realizados os tratamentos com desfolhantes e

maturadores, para acelerar a queda das folhas e abertura

das maçãs (Foto 4); o processo de colheita do algodão

safra está previsto para iniciar neste início do mês de

abril. O algodão semeado na modalidade de segunda-

safra na região está iniciando a fase reprodutiva,

compreendida pela fase de botões florais, quando

iniciaram-se as aplicações de B1 para controle do

bicudo.

Aral Moreira e Maracaju

No município de Maracaju, o algodão segunda-safra foi

impactado por veranico de aproximadamente trinta dias,

situação que interferiu na evolução da lavoura. Com a

retomada das precipitações na região, e presença de

pragas como mosca branca, tripes, pulgão e lagartas

Spodoptera e Heliothinae, o controle de pragas tem sido

o maior desafio para o cotonicultor da região, até o

momento não foi identificado a presença de bicudo.

Em Aral Moreira, já foram realizadas as aplicações de

desfolhantes e maturadores em área total e nos próximos

dias deve-se iniciar a colheita do algodão.

Tecnologia de Aplicação

A Ampasul realizou acompanhamentos de aplicações

para o controle do bicudo, que em sua maioria usam a

tecnologia das micro gotas oleosas (ou seja, em UBV e

BVO). A equipe de campo da Associação orienta e

sugere a melhor tática para que essas aplicações tragam

mais qualidade e efetividade no controle do bicudo.

Diferentemente do ano passado, na safra atual

acompanha-se também as aplicações que não estão

relacionadas com controle do bicudo nas lavouras de

algodão.

Nos quadros abaixo podemos ver que 30,6% na

somatória de todas as aplicações das propriedades

pesquisadas até o fim do mês de março no algodão safra,

não usaram a tecnologia das micro gotas oleosas para o

controle em algum momento até agora, em contra

partida quase 70% de todas as aplicações faram feitas

usando a tecnologia do UBV e BVO, aérea ou terrestre,

sendo que mais de 90% das propriedades relacionadas

usaram a tecnologia para o controle do bicudo-do-

algodoeiro em algum momento dentro do seu manejo.

Foto 6. Lavoura pronta para colheita em Sidrolândia.

Foto 7. Aplicação aérea para controle de pragas na cultura do algodão.
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A Ampasul preconiza nas suas ações técnicas a tecnologia de aplicação das micro gotas oleosas no combate ao

bicudo; essa prática mantem a população do inseto em baixos índices, e trouxe uma efetiva redução no número de

aplicação nas últimas safras, o que contribuiu no impacto ambiental e financeiro no controle da praga. Na região de

Chapadão do Sul, por exemplo, houve uma diminuição de 10 aplicações especificas para o controle do bicudo nas

últimas 3 safras, com benefícios para todos.

Gráfico comparativo da tabela da tecnologia de aplicação utilizada em cada propriedade no controle do bicudo nessa

safra.

Tabela do número de aplicações realizadas no controle do bicudo nessa safra e as diferentes tecnologias de aplicação

empregadas em cada propriedade no MS até momento.

Foto 12. Hardware 

de leitura dos 

papéis sensíveis.
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COMPARATIVO DAS DIFERENTES TECNOLOGIAS DE APLICAÇÃO 
PARA O CONTROLE DO BICUDO SAFRA 17/18

 Nº DE APLIACAÇÕES P/ BICUDO UBV BVO AÉREO BVO TERRESTRE CONVENCIONAL

FAZENDAS
Nº DE 

APLIACAÇÕES 
UBV

BVO 

AÉREO

BVO 

TERRESTRE
CONVENCIONAL

G 5 0 0 0 5

H 6 4 0 2 0

V 5 4 0 1 0

B 6 3 0 0 3

C 8 0 1 1 6

N 7 1 4 0 2

M 5 5 0 0 0

L 6 0 2 0 4

J 5 1 3 0 1

O 6 5 1 0 0

P 4 0 0 2 2

R 7 0 7 0 0

I 7 0 3 0 4

S 5 0 3 0 2

E 5 0 5 0 0

A 8 3 3 2 0

TOTAL 95 26 32 8 29

MÉDIA% 100% 27,3% 33,70% 8,40% 30,60%
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Eventos

Como parte do desenvolvimento do Programa

Fitossanitário do Algodão no Estado de Mato Grosso do

Sul, visando o controle e mitigação de pragas, doenças,

nematoides e plantas daninhas, a Ampasul promoveu

mais um Circuito Tecnológico, o terceiro deste ano

agrícola.

Ocorreu o 13º Circuito Tecnológico do Algodão da

Ampasul, no dia 05 de abril. O evento teve como

palestrantes o Eng. Agrônomo Professor Dr. Paulo

Degrande da UFGD (Universidade da Grande Dourados)

e o Eng. Agrônomo Professor Dr. Fábio Echer da Unoeste

(Universidade do Oeste Paulista).

Ao falar sobre pragas o Professor Paulo Degrande

mostrou a importância do MIP (Manejo Integrado de

Pragas) nas propriedades e nas regiões produtoras.

Considerou o professor, que quando bem realizado o

manejo, pode-se aumentar a produtividade e a qualidade

da pluma, diminuindo os custos finais da cultura. O Dr.

Paulo também ressaltou a importância da continuidade no

aprimoramento de atividades ligadas ou controle de

pragas como o bicudo e o complexo de lagartas, que

juntas demandam várias intervenções durante o ciclo da

cultura.

Já o Professor Fabio Echer deu ênfase para situações de

alto impacto na cultura do algodoeiro ligada a nutrição.

Explicou que devemos entender as fases fenológicas da

cultura e sua nutrição, principalmente nas adubações de

coberturas. Tudo está ligado ao potencial produtivo da

cultura na melhor janela de cultivo, levando em

consideração alguns fatores como regime de chuva,

temperatura média e a radiação solar, lembrou o

professor.

O evento foi realizado em duas propriedades, no período

da manhã na Fazenda Guará do Sr. Odilon Cadore que

fica na região de Baús em Costa Rica e no período da

tarde na Fazenda Lagoa Vermelha do Sr. João Chrestani

em Chapadão do Sul.

Foto 10. 13º Circuito Tecnológico do Algodão.Foto 8. Professor Dr. Paulo Degrande durante sua palestra.

Foto 9. Professor Dr. Fábio Echer durante sua palestra.
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