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Chapadão do Sul, Costa Rica e Alcinópolis.
Nesse momento correspondente a este Informativo, as regiões Norte e Nordeste do Estado estão em plena
colheita (Foto 1). Algumas fazendas estão finalizando a colheita do algodão safra e as produtividades são
boas, com algumas áreas produzindo 380@ de algodão em caroço por hectare. Segundo levantamentos
prévios realizados pela Equipe da Ampasul, a média está acima das 300@ de algodão caroço por hectare
no Mato Grosso do Sul (Tabela 1), e a expectativa é que os números se mantenham, já que 85% da área
plantada no estado está na modalidade safra. De outro lado, o algodão safrinha esta em processo de
desfolha e maturação final, com uma carga produtiva relativamente dentro do esperado, sendo que a
modalidade foi a que mais sofreu com a falta de chuva nos meses de abril e maio, quando definiu o
potencial produtivo das lavouras.

Tabela 1. Porcentagem de área colhida e média de produtividade no Estado.

Foto 1. Área sob colheita do algodão de safra.

De acordo com a planilha “Dados das aplicações para as principais pragas do algodoeiro, levantados pela
associação em conjunto com as propriedades do MS na Safra 17/18”, o complexo de lagarta e o bicudo do
algodoeiro foram as pragas que demandaram mais aplicações, seguidos pela mosca branca, ácaro e
percevejo; outras pragas importantes como broca da raiz e trips, também demandaram aplicações, mas
não com a mesma intensidade como as primeiras.
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A mosca branca e o pulgão demandaram aplicações adicionais no fim do ciclo do algodão safra nas regiões
Norte e Nordeste, visando minimizar seus impactos na qualidade da fibra, evitando a fumagina e a
caramelização por açúcares na pluma. No quadro abaixo (Gráfico 1), além das aplicações por pragas na
safra, informações como a variação de aplicação para lagarta no algodão não Bt e para lagartas em plantas
que expressam as proteínas com a tecnologia (Cry1Ac e Cry1ab+Cry1F, Bollgard® e WideStrike®
respectivamente) da primeira geração, e naquelas de segunda geração que demandam menor número de
aplicações, como as das proteínas (Cry1Ab + Cry2Ae e Cry1Ac+Cry2Ab, TwinLink® e Bollgard II®
respectivamente).

Gráfico 1. Comparação de pragas X média de aplicação na safra 2017/2018.

No fim do ciclo da cultura houve um aumento significativo nas aplicações para bicudo; em muitas
propriedades aconteceram as aplicações para bicudo também na desfolha da cultura, principalmente em
área de infestação durante o ciclo, no gráfico (Gráfico 2) e na foto (Foto 2) podemos ver as aplicações para
bicudo por propriedade no MS.

Gráfico 2. Média de aplicação por hectare para o bicudo-do-algodoeiro.
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Foto 2. Aplicação em ultra-baixo-volume (UBV), para o controle do bicudo do algodoeiro.

A tecnologia de aplicação e o uso das micro gotas oleosas vem contribuindo cada vez mais para o bom
controle do bicudo no MS. Nessa safra pode-se notar, segundo o levantamento detalhado no quadro
abaixo (Gráfico 3), as aplicações e as diferentes categorias utilizadas durante todo o ciclo da cultura, sendo
que 68,6% das aplicações tiveram o uso das micros gotas oleosas, e 93% das propriedade usaram a
tecnologia de aplicação em UBV (Ultra Baixo Volume) ou BVO (Baixo Volume Oleoso) no controle do
bicudo em algum momento no seu tratamento fitossanitário.

Gráfico 3. Comparativo das Tecnologias de Aplicação para o controle do Bicudo.

04

Informativo Nº 163
Junho/Julho de 2018

O monitoramento de pragas, aliado ao controle e as tecnologias de aplicações e várias outras ações da
Ampasul em conjunto aos produtores, trouxeram números que indicam o controle da praga no Estado
(Gráfico 4), mesmo assim, é necessário cuidado redobrado, pois os índices da praga podem crescer de uma
safra para outra trazendo prejuízos econômico e aumentando o custo de produção da cultura e sua
sustentabilidade.
Obs.: A Associação preconiza a destruição da soqueira do algodão o quanto antes após a colheita, levando
em consideração o histórico da área é necessário a aplicação de inseticida junto destruição quimicamente
da soqueira, esse ano o produtor tem a opção de fazer eliminar da planta em pé sem a necessidade da
roçada.

Gráfico 4. Comparativo entre o número de aplicação e o BAS.

Região Sul do Estado
O algodão safrinha da Região Sul (Foto 3) sofreu com a falta de chuva nos meses anteriores a este
Informativo, e com o frio intenso no início da primeira quinzena de julho, que veio acompanhada de uma
geada, causando lesões nas folhas do algodão, principalmente na parte superior da planta. Porém, apesar
destes fatores a média de produtividade se mantém dentro do esperado segundo levantamento prévio
feito pela a produtividade. Esta situação indica que o cultivo de algodão safra na Região Sul tem menores
riscos de perdas por intempéries climáticas.
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Foto 3. Algodão safrinha da região Sul do Estado.

Reuniões do grupo de trabalho do algodão.
No dia 22 de junho de 2018, foi realizado uma reunião do grupo de trabalho do algodão (GTA) em parceria
com a AGOPA na fazenda Savana no estado do Goiás, o evento contou com a presença de produtores,
técnicos e gerentes das propriedades de Chapadão do Sul e Chapadão do Céu (Foto 4), nesta reunião
houve uma ampla discussão e troca de informação sobre o manejo de pragas e doenças que ocorreram
durante a safra.
O evento também contou com a presença do coordenador técnico da AGOPA, o Engº Agrônomo
Wanderley Oishi, que relatou sobre o projeto do bicudo no estado do Goiás, assim como as pesquisas
realizadas no Instituto Goiano de Pesquisa - IGA.

No dia 26 de junho na fazenda São Paulo do grupo JCN, foi realizado o grupo de trabalho do algodão dos
núcleos de Costa Rica e Alcinópolis (região da Baús), o evento contou com a presença das equipes técnicas
das propriedades, no qual foram discutidos vários assuntos dos projetos fitossanitários e sustentabilidade,
entre as pautas estavam assuntos como: Plano de emergência no combate a incêndio na região, transporte
responsável, uso das torres meteorológicas, diagnóstico de segurança, cursos, treinamentos e troca de
informações no manejo de pragas na safra e ações pós safra no combate ao bicudo.

Foto 4. Equipe técnica GTA chapadão do Sul e Chapadão do Céu: AMPASUL/AGOPA.
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