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Chapadão do Sul, Costa Rica e Alcinópolis
Os primeiros talhões semeados com algodão safra na
Região Norte e Nordeste do Estado, estão com
aproximadamente 160 DAE (dias após a emergência);
algumas áreas já iniciaram o processo de abertura das
maçãs dando origem aos capulhos. Em Chapadão do
Sul, alguns talhões semeados com algodão no início de
dezembro estão com aproximadamente sessenta por
cento dos capulhos abertos, e as aplicações de
desfolhantes e maturadores nestas áreas devem iniciar
nos próximos dias. Nos municípios de Costa Rica e
Alcinópolis, os primeiros talhões semeados estão com
aproximadamente trinta por cento das estruturas
reprodutivas abertas.

infestações liberam uma substância açucarada que pode
contaminar a pluma e também reduzir a capacidade
fotossintética das folhas prejudicando diretamente a

qualidade da fibra e a produtividade.
A meta é buscar a máxima qualidade das características
intrínsecas e extrínsecas de cada fardo de pluma. E
práticas agronômicas inadequadas, fatores inerentes à
planta (genética), externos (clima, pragas, sistemas de
colheita, etc.), e ao ser humano (beneficiamento,
padronização, manipulação dos fardos até o destino, e
outros serviços) são responsáveis por perdas qualitativas
do algodão.
Ainda, os ácaros (especialmente o ácaro-rajado) podem
causar desfolhas intensas antecipando o final do ciclo da
cultura. A perda prematura das folhas provoca problemas
no micronaire, uma vez que afeta a área foliar ou a
eficiência fotossintética da metade ao final do ciclo da
cultura, o que favorece principalmente a formação de
fibras imaturas.
Estas pragas que têm a capacidade de promover a
formação de fibras imaturas, além de afetar o
micronaire, têm a capacidade de provocar o mais
importante tipo de neps, que é aquele decorrente de

Foto 1. Algodão safra em processo de abertura de
maçãs, dando origem aos capulhos.

pequenas aglomerações de fibras de algodão, oriundas

Nesta fase final do ciclo da cultura, os cotonicultores e

da colheita de fibras imaturas.

suas equipes técnicas devem ficar atentos com algumas

De outro lado, o bicudo e a lagarta-rosada quando

pragas que podem ocasionar danos na qualidade

atacam maçãs verdes promovem o sintoma conhecido

intrínseca da pluma do algodoeiro, já que em alguns

popularmente como “carimã”, que decorre da abertura

casos os problemas ocasionados são irreversíveis,

imperfeita do capulho, o que pode aumentar as

podendo até mesmo gerar depreciação da pluma no

impurezas do algodão colhido, porém raramente seus

momento da comercialização. Dentre essas pragas, cita-

ataques afetam os componentes de fibra medidos pelas

se o pulgão e a mosca branca, pois ambas em altas

análises de HVI.
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O abandono de práticas de controle de pragas após o
início da abertura de capulhos costuma ser o grande
responsável por danos qualitativos por pragas no

algodão do Brasil.

Foto 3. Sintomas ocasionado pelo ácaro rajado nas
folhas do algodoeiro.

Em relação ao bicudo do algodoeiro, o inseto já foi
identificado em todas as propriedades da região, e a
pressão populacional da praga é considerada baixa se
comparado com safras anteriores, porém nas últimas
semanas verificou-se um aumento significativo da praga,
Foto 2. Presença de ninfas e adultos de mosca branca
na face inferior da folha do algodoeiro.

podendo ser encontrado no interior de alguns talhões, até
o momento foram realizadas em média sete aplicações

Devido as condições climáticas favoráveis para a sua

específicas para o controle deste inseto, sendo que as

proliferação (período seco) associadas ao desequilíbrio

pulverizações com técnicas especificas vem trazendo um

biológico causado por alguns produtos fitossanitários

maior eficácia no controle.

não seletivos aos inimigos naturais e reduzida eficácia

No que diz respeito ao complexo de lagartas, as

da maioria dos acaricidas sob condições de alta

cultivares não transgênicas, que não apresentam

infestação,

aumentado

tecnologia Bt, são as que exigiram um maior número de

exponencialmente nas últimas semanas é o ácaro rajado.

pulverizações: 11 intervenções químicas até o momento;

O mesmo tem-se mostrado um problema devido a sua

seguida pelas cultivares com as tecnologias baseadas nos

rápida multiplicação e proliferação. Esta praga tem o

genes cry1 de primeira geração [WideStrike©/WS

hábito de se posicionar na face inferior das folhas,

(Cry1Ab + Cry1F) ou Bollgard©/BG (Cry1Ac)] com 6

dificultando o alvo ser atingido no momento da

intervenções químicas;

outra

praga

que

tem

pulverização.
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já as cultivares que apresentam as tecnologias que

colheita do algodão safra já se encerrou com 1611

expressam duas proteínas piramidadas Cry1Ab +

hectares finalizados; houve chuvas na colheita em Aral

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

Moreira o que prejudicou um pouco o processo,

fez-se em média 1 pulverização para o controle de

trazendo perdas na produtividade. Levantamentos prévio

lagartas, sendo em sua grande maioria áreas que

mostram que na Região Sul do Estado houve uma

apresentaram escapes de lagartas Spodoptera frugiperda

pequena diminuição de produtividade em relação à safra

presentes em estruturas reprodutivas como botões

passada na maior parte da área plantada; o ponto

florais, flores e maçãs.

positivo é que o custo de produção é menor nessas áreas,
comparativamente com outras localidades como Norte e
Nordeste. A rentabilidade da pluma (e caroço) deixa
cada vez mais atrativo o cultivo da cultura do algodão
nessas regiões do Cone Sul de MS.
Tecnologia de Aplicação
A adoção das micro gotas oleosas vem contribuindo no
controle do bicudo no Estado nas últimas 4 safras;
porém, ainda há muitos desafios no uso da técnica para
alcançar excelência nas aplicações. No entanto, os
resultados obtidos são positivos, principalmente na

Foto 4. Presença de Spodoptera danificando as
estruturas reprodutivas do algodão.

redução das intervenções para controle da praga. Nessa

Em relação ao complexo de doenças, o clima quente e

safra

seco predominante durante todo o período compreendido

tecnológicos, implementou um programa de alerta das

pela elaboração desta redação, favoreceu a proliferação

condições climáticas de risco para as aplicações; o sinal

aumentando

da

de alerta é enviado automaticamente das torres

Ramularia areola nos algodoais nas últimas semanas, na

meteorológicas da Associação diretamente nos telefones

região é a doença que demanda maior número de

dos interessados através de uma mensagem simples.

pulverizações para seu controle, sendo que até o

Assim que valores de umidade e temperatura se

momento foram realizadas em média seis aplicações

aproximarem da zona de risco para a qualidades das

para o controle da doença.

aplicações é disparado um alerta instantâneo; essa

significativamente

a

severidade

a

AMPASUL

em

parceria

com

centros

informação traz mais agilidade e comodidade na
Sidrolândia e Aral Moreira
Nas regiões de Sidrolândia e Aral Moreira o processo de

transmissão de informações da torre, não havendo
necessidade de estar conectado à Internet.
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Participaram

também

do

evento

membros

da

COPASUL, SEMAGRO, consultores e equipes técnicas
das propriedades representadas.

O diretor da AMPASUL, Adão Hoffmann, realizou a
abertura do evento relatando as diversas atividades
desenvolvidas pela associação em prol dos interesses
dos produtores, e a constante preocupação da entidade
Foto 5. Aplicação em ultra baixo volume para o
controle do bicudo.
Nos quadros abaixo poderemos observar dados de uma
aplicação em UBV acompanhadas pela AMPASUL,

assim como diferenças de regulagem e calibragem entre
equipamentos e sua influência no espectro da deposição
das gotas, fator que influência drasticamente os

em fortalecer o setor algodoeiro de Mato Grosso do Sul
de forma sustentável.
Foram relatados aos participantes, pelo consultor
agronômico da fazenda anfitriã, o manejo utilizado na
propriedade e os custos de produção, mostrando a
viabilidade econômica/financeira da cultura no sistema
de produção local.

resultados da eficiência biológica das aplicações.

Foto 6. Resultado
fora do padrão.

Foto 7. Resultado
dentro do padrão.
Eventos

Encontro Técnico da Colheita do Algodão
A AMPASUL realizou no dia 17 de abril de 2018, o

Foto 8. Encontro Técnico da Colheita do Algodão
realizado na Fazenda Recanto em Sidrolândia.

Encontro Técnico da Colheita do Algodão, na fazenda

Alguns produtores também deram seus depoimentos,

Recanto do produtor Lúcio Mauro Borges Basso no

relatando suas experiências e enfatizando alguns pontos

município de Sidrolândia (MS). O evento contou com a

que precisam ser seguidos por aqueles que almejam o

participação de vários produtores da região, que já

êxito na cultura do algodão. Também reforçaram a

plantaram algodão em outras épocas e produtores que

importância de vários aspectos que a cultura proporciona

pretendem entrar na cultura e estão em busca de

para o sistema de produção global da propriedade.

informações.
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Após as apresentações, o grupo teve a oportunidade de

visualizar no campo a operacionalização da colheita
mecanizada do algodão.
“A região sul do Estado possui vários produtores com
perfil e potencial para ter o algodão dentro de seu
sistema de produção, este evento foi muito importante
para aproximar os interessados” relata Lucio Basso,
produtor anfitrião do evento.

Grupos de Trabalho
Nos dias 24 de abril e 07 de maio foram realizadas
reunião dos grupos de trabalhos nas fazendas Lagoa
Vermelha do produtor João Chrestani e Conquista do
produtor Renato

Bürgel. Nesses encontros foram

discutidos assuntos ligados a atual situação da cultura, os
manejos utilizados, além das demandas de cursos e
treinamentos. Estiveram presentes representantes das
equipes técnicas das fazendas de cada região.

Foto 9. GT na Fazenda Lagoa Vermelha em Chapadão do Sul.

Foto 10. GT na Fazenda Conquista em Costa Rica.
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