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Chapadão do Sul, Costa Rica e Alcinópolis.
O mês de dezembro foi marcado pela semeadura do algodão safra nas regiões Norte e Nordeste do Estado de
Mato Grosso do Sul. Nas propriedades ocorreram bons rendimentos operacionais por conta do tempo aberto,
solo com pouca umidade (ou quase nenhuma) dada a estiagem regional. Essa condição climática se estendeu
por quase todo o mês de dezembro, sendo que as lavouras implantadas na primeira quinzena são as que mais
apresentam stand reduzido por estresse hídrico e calor intenso. Dos 31.500 hectares programados para o
cultivo do algodão safra (2018/19), foram replantados 3,17% da área por falhas na densidade de plantas.
No comparativo pluviométrico (ver dados abaixo) nota-se que a Região de Chapadão do Sul recebeu somente
15,3% do volume de chuva comparativamente com o da safra passada, ou seja, 295 mm de chuva a menos na

safra atual. Já a Região da Baús não foi muito diferente com apenas 69,602mm de chuva no mês de dezembro
contra 266,2mm da safra passada.
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Gráfico 1. Comparativo dos índices pluviométricos do mês de dezembro de 2017 e 2018.
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As pré coberturas foram essenciais para a manutenção do stand, o tipo e volume da palhada por exemplo, ajudam
conservar a umidade do solo durante os intervalos sem chuvas, diminuindo assim o efeito do estresse hídrico
sobre a planta, ao longo do mês de dezembro as lavouras com boa cobertura evitaram a escaldadura das plantas
pelo vapor quente próximo ao solo e a morte por falta de água. No quesito plantabildade, é essencial fazer o
mínimo de revolvimento do solo durante a semeadura, com a melhor acomodação das sementes, isso tem relação
direta com o tipo de plantadeira e equipamento utilizado, principalmente os kits de adubação; deve-se evitar fazer
valetas no sulco de semeadura mantendo a velocidade de operação adequada no momento do semeio.

Foto 1. Plantio com pré cobertura de nabo.

Foto 2. Plantio com pré cobertura de milheto.

Foto 3. Pré cobertura de braquiária.

Foto 4. Plantio convencional.

As primeiras áreas cultivadas no mês de dezembro foram as que mais sofrerem com os ataques de trips, entre
as fases em V2 e V4 das plantas, em alguns casos as aplicações para esta praga não surtiram os efeitos

desejados, sendo necessário intervir mais vezes. De modo geral, os inseticidas organofosforados não tiveram
bom controle quando usados isoladamente nas doses recomendadas; segundo a equipe técnica das
propriedades, o clima seco do período contribuiu com a maior incidência do ataque da trips, e com a baixa
resposta das plantas às primeiras coberturas nitrogenadas.
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Apenas uma propriedade informou não ter realizado
nenhuma aplicação para trips, em área específica de
integração lavoura pecuária com cobertura de braquiária no
mês de dezembro.
Outras pragas receberam aplicações preventivas (como
broca-da-raiz e tratamento de sementes para pulgão), e
algumas pragas pontuais que receberam intervenção (como
a lagarta rosca – Agrotis spp) e gafanhoto, que causam
danos de redução de stand.

Algumas propriedades já

começaram a realizar as aplicações nas bordaduras contra o
bicudo do algodoeiro, em pontos considerados críticos
Foto 5. Planta de algodão com ataque de trips.

segundo o levantamento do BAS na entressafra.

Entre os dias 10 a 14 de dezembro, a Ampasul realizou o combate de plantas de algodão às margens das
rodovias em aproximadamente 180 km em trechos da MS 306 nos Munícipios de Chapadão do Sul, Cassilândia e
Costa Rica, trechos da BR 359 sentido Costa Rica, Alto Taquari MT e BR 060 de Paraiso das Águas passando por

Chapadão do Sul até divisa do estado com Goiás.

O objetivo destes tratamentos é a eliminação das
plantas voluntárias que nascem nas margens das
rodovias devido ao transporte de algodão caroço e

caroço de algodão no Estado. Com esta ação
comunitária, a Associação assume seu compromisso
diante do Setor no combate a multiplicação de
pragas e doenças, principalmente do bicudo-doalgodoeiro, o que contribuiu para o menor uso de
inseticidas nas lavouras, com benefícios econômicos
e ambientais.

Foto 6. Pulverização as margens das rodovias.

A segunda etapa desta operação será realizada no mês de janeiro com um repasse manual às margens das
rodovias, no intuito de diminuir ao máximo as plantas de algodão fora das áreas de cultivo na região.
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Outra ação efetuada pela Associação no mês de dezembro, foi a vistoria em 100% das áreas semeadas com
algodão na safra 2017/18 sucedidas com soja ou milho na safra atual; dentro das várias propriedades avaliadas
foram encontrados pontos críticos em lavouras de soja com plantas de algodão com estruturas reprodutivas,
sendo evidencia de alimentação, postura e o próprio
inseto do bicudo, além de lagartas, pulgões e moscabranca se reproduzindo sem controle em alguns casos,
foram encontrados 4 focos graves na Baús e 1 foco em
Chapadão do Sul. A consequência negativa dessa
situação indica que poderemos ter altas infestações
iniciais destas pragas já no início desta safra.

Considerando essas informações algumas propriedades
sob alerta da Ampasul, adotaram manejos alterativos,
como retiradas das plantas, aplicação de inseticida que
controla bicudo (na soja com plantas tigueras de
algodão),

intensificação

do

armadilhamento

e

Foto 7. Multiplicação de bicudo em planta tiguera em
meio à soja.

monitoramento rigoroso.

A Ampasul em parceria com a Fundação Chapadão
instalou um campo demonstrativo de cultivares na
região de Chapadão do Sul na modalidade safra com 14
genótipos, em 2 espaçamento diferentes, totalizando
28 parcelas de 4 detentoras de semente no mercado. A
finalidade do estudo é analisar o comportamento das
variedades, demanda de tratos culturais, funcionalidade

das tecnologias BT, produtividade, rendimento de fibra e
qualidade de pluma de cada cultivar, fatores

Foto 8. Campo demonstrativo safra Ampasul em parceria
com a Fundação Chapadão.

que são importantes para a tomada de decisão dos produtores da região no momento de escolha do genótipo
a ser semeado e cuidados nos tratos culturais. Além do campo de algodão safra, também haverá o campo
safrinha que será semeado em janeiro nos municípios de Chapadão do Sul e Costa Rica.
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No dia 06 de dezembro a Ampasul em parceria com a AGOPA, AMPA e UFGD, realizou o 7º Fórum do Bicudo que
aconteceu no auditório da UFMS, em Chapadão do Sul. Na reunião, já tradicional nas últimas safras estiveram
presentes, além das autoridades das associadas os representando os estados vizinhos, gerentes e técnicos das
regiões, principalmente de Goiás e Mato Grosso do Sul, também a presença do entomologista Paulo E. Degrande
(UFGD) que sumarizou a reunião após a apresentação da situação geral do cenário de cada estado sobre o
bicudo do algodoeiro.
Como todos os anos foi firmado um acordo com ações estratégicas para combate ao bicudo do algodoeiro na
região dos Chapadões. Ao todo são 11 itens e ações complementares reavaliadas e reescritas e pactuadas para
melhorar o manejo e a supressão da praga. A Ampasul, por sua vez, tratou de que todos os presentes e não
presentes assinassem e tivessem conhecimento do acordo regional ainda no mês de dezembro, reafirmando o
compromisso do Fórum nessa safra para que se faça cumprir o acordado na assembleia do Fórum.

Foto 9. 7º Fórum do Bicudo realizado na UFMS.

Região sul do estado
Na Região Sul do Estado houve um déficit hídrico significativo no mês de dezembro, principalmente em
Sidrolândia e Maracaju, o que em parte não atrapalhou o desenvolvimento do algodão safra, por ser uma planta
bastante tolerante a seca no período vegetativo, porém essas estiagens dificultam as coberturas nitrogenadas
afetando a disponibilidade dos nutrientes.
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As intervenções de regulador de crescimento, se mal calibradas, podem alterar o comportamento fisiológico das
plantas.
Nas questões relacionadas as pragas, segundo as informações levantadas pela equipe técnica da Ampasul, houve
uma maior ocorrência de tripes e pulgão nas lavouras, já próxima a fase de B1 nas mais jovens e outra parte na
fase de floração, com reduzidas infestações de lagartas, não havendo muitas ocorrências que necessitasse
de intervenção para este grupo de pragas no mês de dezembro. Tipicamente, no Sul do Estado os maiores
problemas com lepidópteros ocorrem no mês de janeiro, e as equipes de campo precisam ficar atentas às
infestações de lagartas em cultivares cuja genética não expressa resistência às espécies destas pragas. Nas questões
relacionadas as doenças, o Sul do Estado mantém uma reduzida ocorrência de Ramulária e Mancha Alvo nas
últimas safras, o que no geral leva as propriedades a estender o prazo para realizar a 1ª aplicação de fungicida.
Não foram realizadas aplicações para doenças no mês

de

dezembro

informações

na

maioria

levantadas

das

juntos

áreas
as

segundo

propriedades,

mesmos o algodão estando na fase de floração em
algumas localidades. Menor incidência de doenças
foliares, comparativamente às áreas do Cerrado do
Brasil, é uma característica da região Sul de MS, o que
dá ganhos de competitividade ao algodão nesta região.
Foto 10. Algodão na fase de floração..

No dia 12 de dezembro foi realizado a 6ª Reunião para tratar das atividades relacionadas aos campos de cultivares
do Sul nas unidades de pesquisa da Fundação MS, essa ação faz parte do projeto de revitalização da cultura do
algodão no Sul do Estado.
Os representantes da UFGD, Copasul, Fundação MS, Embrapa e Ampasul estiveram presentes discutindo e
avaliando o andamento dos trabalhos técnicos nas unidades experimentais dos ensaios de cultivares de algodão
em 5 municípios no estado, entre os assuntos abordados estão as novas ações na região para suprir as demandas
técnicas de produtores de algodão da região.
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ANEXO
A Ampasul informa que a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 18 e 53 do Anexo | do Decreto nº 8.852, de 20
de setembro de 2016, tendo em vista o disposto no Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, no Decreto nº
1.355, de 30 de dezembro de 1994, no Decreto nº 5.759, de 17 de abril de 2006, e o que consta do Processo nº
21000.054109/2018-74, resolve:

Art. 1º Instituir, em todo o território nacional, a prática de plantio de áreas de refúgio estruturado como medida
fitossanitária para o manejo da resistência de insetos em sistemas de cultivo com plantas geneticamente
modificadas que expressam características de resistência ao ataque de insetos.
Parágrafo único. Entende-se por área de refúgio estruturado aquela área com plantas não resistentes a insetos,
localizada adjacente à área com plantas geneticamente modificadas que expressam característica de resistência a
insetos, cultivada com o propósito específico de retardar o processo de desenvolvimento de resistência nas
populações do inseto-alvo.

Mais

informações

no

site:

http://www.rdmrural.com.br/index.php/2019/01/14/ministerio-publico-pede-

interdicao-de-fazenda-para-evitar-pragas-em-plantacao-de-algodao-em-mt
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