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Chapadão do Sul, Costa Rica e Alcinópolis

Nos levantamentos técnicos realizados pela associação foi observado uma certa dificuldade em relação a

maturação e abertura da maçã nessa fase, o que eventualmente esticou o ciclo da cultura, segundo estudos técnicos

a temperatura média é de 23 à 25° C, como um cenário ideal de maturação e abertura da maçã no tempo normal da

cultura. Nos quadros abaixo estão as médias semanais de temperaturas, picos de frio intenso e acúmulos

pluviométrico dentro do mês de maio, dos últimos 2 anos das estações meteorológicas da AMPASUL localizadas

nos municípios de Chapadão do Sul e Costa Rica.

Foto 1. Início da colheita na região norte e nordeste. 

Na região norte e nordeste do estado já se iniciou a

colheita do algodão safra, sendo que as primeiras áreas

colhidas apresentam uma produtividade acima da

média esperada, em geral as lavouras da modalidade

safra encontra-se com as maças do baixeiro e terço

médio abertas, portanto, as atenções nesse momento

são direcionadas para o terço superior da cultura onde

os frutos estão na fase de maturação e abertura do

capulho, muitos talhões estão sendo desfolhados e

maturados nesse momento, usando produtos

específicos nas aplicações.
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Segundo os dados acima fica claro que na safra 16/17 houve no mês de maio com temperaturas mais elevadas que a

safra atual, porém mesmo tendo temperaturas abaixo de 4 °C não foram registrados danos que comprometa a

qualidade ou produtividade da safra até o momento.

As aplicações em baixo volume oleoso continuam, e o uso da aviação agrícola terceirizada ou própria é inevitável,

por isso a associação recomenda que as propriedades façam o acompanhamento de todas as aplicações,

principalmente os que usam as técnicas em UBV e BVO para o controle do bicudo, prática que traz mais qualidade,

eficácia e maior controle do bicudo.

Foto 3. Aplicação em UBV para o controle do bicudo, 

acompanhamento realizado pela AMPASUL.

Foto 2. Estágios de maturação de maçãs do algodoeiro.

Segundo levantamento realizado nas propriedades pela

AMPASUL, as pragas que mais demandaram aplicações

para o controle foram o ácaro e o bicudo. Nas últimas

semanas todas as propriedades relataram presença do

inseto do bicudo em suas lavouras, o que nos põem em

estado de alerta, a sugestão é que se faça a aplicação de

produto especifico já na desfolha e na sequencia na

destruição de soqueira, minimizando o risco de aumento

populacional para próxima safra.
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Fazendas – Até dia 18/06/2018

Média de aplicação para bicudo na região Norte/Nordeste por propriedade.
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Dependendo da intensidade do ataque podem causar a queda de botões florais, maçãs pequenas e crescimento

anormal ou lento do vegetal e perda acentuada de maçãs, além de desfolha precoce. Como consequência, pode

ocorrer perdas na produtividade de até 30%. Como seu pico populacional ocorre na fase de espessamento das fibras

de algodão, podem ocorrer também perdas qualitativas, como prejuízos no micronaire em até 14%, por exemplo.

No dia 18/06/2018, foi realizada a reunião do GTA (Grupo de Trabalho de Algodão) na Fundação Chapadão, com

objetivo de visitar os ensaios de controle químico das principais doenças do algodoeiro. Na ocasião foi possível

discutir sobre o comportamento na presente safra 2017/18 da Mancha Alvo e Mancha de Ramularia na região

nordeste de Mato Grosso do Sul, onde os participantes relataram um comportamento de menor pressão nesta safra

quando comparado à safra anterior 2016/17.

Foto 4. Ataque de ácaro rajado na cultura do algodão.

Foto 5. Danos provocados pelo ácaro-rajado.

O ácaro-rajado tem sido uma praga de difícil controle no

norte e nordeste do Estado, segundo os monitoramentos

dos profissionais das propriedades, ouve um aumento da

praga no levantamento a campo, demandando maior

número de aplicações de defensivo agrícola para seu

controle. Elevadas temperaturas e baixas precipitações

associadas com o desequilíbrio biológico causado por

inseticidas não seletivos, principalmente os

organofosforados e os piretroides, aplicados

sequencialmente, são listados como fatores chaves para o

crescimento populacional da praga.
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Segundo o pesquisador da Fundação Chapadão responsável pela área Alfredo Riciere Dias, este comportamento foi

possível ser constatado na área experimental através do monitoramento realizado pela instituição, tal condição pode

ser observada na figura abaixo.

É importante ressaltar que o ambiente, é um componente relevante na ocorrência da doença mesmo na presença do

hospedeiro e do patógeno. Porém este resultado também é fruto do manejo realizado pelos produtores na região,

onde os mesmos têm utilizado estratégias de manejo integrado para combater o patógeno, as principais são: rotação

de culturas, monitoramento das áreas, uso de programas de fungicidas com todos os grupos químicos disponíveis

(Triazois, Estrobilurinas, Carboxamidas e Multi-sitios), afirma Alfredo Riciere Dias.

Foto 6. Severidade da Mancha de ramulária, no tratamento sem aplicações de fungicidas, dos ensaios realizados 

no algodoeiro nas safras 2016/17 e 2017/18 no município de Chapadão do Sul-MS. Fundação Chapadão 2018.
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O algodão safrinha ou segunda época está no fim da fase

reprodutiva com percentual de pegamento dentro da

média, que é indicativo de boa produtividade para esse

ano, as maçãs do terço superior dependem de clima, e é

prematuro dizer o quanto a falta de chuva no mês de

maio em algumas localidades vai influenciar

negativamente em sua produtividade, no geral, podemos

dizer que as lavouras de algodão safrinha ou segunda

épocas tendem a ser mais produtivas que a safra 16/17

no MS até o momento. Foto 7. Algodão safrinha.
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Sidrolândia e Aral Moreira

A região sul do estado com o fim da colheita do algodão safra, continua o beneficiamento na unidade

descaroçadora da Copasul na cidade de Maracaju.

Esse ano as aplicações para o bicudo fecharam com 8 aplicações em 93% da área plantada do algodão safra, bem

abaixo da média do norte e nordeste do estado, que teve em média 12 aplicações na safra passada e que se

mantém até o momento.

Há cerca de 418 hectares de algodão safrinha na região sul do estado, destes 76,55% apresentou bom

desenvolvimento na reta final e seguem com perspectiva de boa produtividade, se o clima favorecer a cultura, já

que destes 23,44% foram prejudicados por longos veranicos nos meses de março, abril e maio na região.

Foto 8. Algodão Safrinha Sul do Estado 
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