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O retorno das adequadas condições ambientais para o cultivo do algodoeiro, principalmente das chuvas

regulares, as áreas cultivadas do Estado de Mato Grosso do Sul recuperaram-se em todas as localidades

de cultivo, criando uma expectativa de uma safra satisfatória.

Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Alcinópolis e Sonora.

Houve uma grande ocorrência de lagarta no mês de fevereiro nas Regiões Norte e Nordeste do Estado.

Foram necessárias várias intervenções para a praga, isto é o que os indicadores de manejo fornecidos

pelas propriedades mostraram. No conjunto das lagartas, a Spodoptera frugiperda foi a lagarta com maior

incidência no período deste Informativo. Cabe destacar que as aplicações para lagartas nos materiais Wide

Strike tiveram números parecidos com os materiais não Bt nestes primeiros 85 dias do desenvolvimento

da cultura safra.
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Gráfico 1. Número de aplicações para lagartas nas tecnologias não BT, WS, GLT e B2RF.
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Algumas pragas em específico, se destacam no início da fase de estabelecimento da cultura do algodão,

alguns casos são tão severos que podem provocar desde paralisação do crescimento da cultura a morte da

gema apical, murcha e tombamento causando a perca de stand e de produtividade. Pode-se notar que a

grande maioria das propriedades tiveram problemas com a trips, o que mostra que ela foi uma das pragas

mais importantes desta fase inicial da cultura, chegando em alguns casos com até 4 aplicações especificas

para o alcançar o controle desejado. Ainda esse ano em específico tivemos ataque de larva minadora

ocorrendo com mais frequência no algodão safrinha, em casos pontuais que não aparecem no

levantamento acima.

Os principais prejuízos decorrentes dos ataques intensos de trips na fase vegetativa da cultura podem ser:

(a) deformação de estruturas do vegetal (folhas, por exemplo), com eventual morte de plantas; (b) perdas

de até 11% na produtividade; (c) alongamento do ciclo do algodoeiro; (d) menor pegamento das primeiras

posições; (e) maçãs das primeiras posições menores; (f) transmissão do vírus do Mosaico Tardio do

Algodoeiro.
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Gráfico 2. Número de aplicações para as principais pragas na fase inicial da cultura.
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FAZENDA AMOSTRADAS

Nº DE APLICAÇÃO POR PRAGAS

MOSCA BRANCA ÁCARO PULGÃO PERCEVEJO BICUDO

Gráfico 3. Número de aplicações para as principais pragas da cultura.

Com a colheita das lavouras da soja na maioria das áreas nas Regiões Norte e Nordeste, ocorre dispersão de

pragas comuns às duas culturas para os algodoais. Essas pragas, como vemos no quadro acima, são de grande

importância pois ocorrem durante todo o ciclo do algodoeiro. A mosca-branca e o percevejo-marrom são as

duas pragas que têm maior intensidade de fluxos a partir da leguminosa.

Foto 1.  Colônia de pulgão no algodoeiro

Analisando os dados acima podemos notar que mosca-branca e

pulgão tiveram um número significativo de aplicações até o fim

do mês de fevereiro, essa situação preocupa já que tais pragas

afetam a cultura até o fim do ciclo, podendo trazer impactos na

qualidade da fibra comprometendo o valor econômico do

produto na hora da comercialização, se não forem

cuidadosamente manejadas.

O bicudo-do-algodoeiro colocou em alerta as propriedades que

já realizaram as aplicações da fase do primeiro botão floral (B1)

em janeiro e fevereiro, levando a um aumento da largura da

bordadura em áreas onde se mostrou necessário adotar esta

tática de controle no intuito de evitar o rápido avanço do inseto

no interior dos talhões; esta é uma operação que deve seguir até

a abertura das maçãs.
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Comparativo do Acumulado no 

mês de Fevereiro de 2018 e 2019

324,653mm

245,91mm

Comparativo do Acumulado no 

mês de Fevereiro de 2018 e 2019

271,9mm

111,009 mm

A maioria das propriedades por sua vez já realizaram 3 aplicações para controle de doenças fúngicas no

período nas lavouras mais velhas.
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Comparativo do Índice Pluviométrico de Chapadão do Sul -

Fevereiro de 2018 e 2019
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Comparativo do Índice Pluviométrico da Região da Baús -

Fevereiro de 2018 e 2019

2018 2019

Chapadão do Sul Baús

Ano 2017 2018 2017 2018

SETEMBRO 16,76 189,52 22,7 78,19

OUTUBRO 117,7 341,2 128,8 164,8

NOVEMBRO 311,947 394,052 441,6 255,079

DEZEMBRO 349,551 53,597 266,2 69,602

Ano 2018 2019 2018 2019

JANEIRO 246,671 187,734 326,4 166,399

FEVEREIRO 324,653 245,91 271,9 111,009

ACUMULADO (mm) 1367,282 1412,013 1457,6 845,079

Gráfico 4. Comparativo dos índices pluviométricos do mês de fevereiro de 2018 e 2019.

Tabela 1. Comparativo dos índices pluviométricos, mês a mês, nas safras 2017/18 e 2018/19, e os totais 
acumulados (em milímetros), nas regiões de Chapadão do Sul e Baús.
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Apesar da menor pluviometria da Região da Baús (município

de Costa Rica) em comparação com a última safra, houve um

bom desenvolvimento das lavouras naquela região, pode-se

realizar as adubações de cobertura (nitrogenada), para essa

operação o ideal é que as chuvas sejam bem destruídas sem

grande acumulado em volume, no mesmo dia ou semana. O

algodão safrinha se beneficiou dessa boa condição na região

Norte e Nordeste do Estado para se estabelecer e obter um

bom enraizamento. Por outro lado, o algodão safra atingiu o

estágio fenológico da primeira flor (ou F1) no mês de

fevereiro, com bom desenvolvimento.

15º Circuito Tecnológico do Algodão

No dia 06 de fevereiro, a AMPASUL realizou o 15º Circuito específico para tratar do tema Tecnologia de

Aplicação Aérea, com ênfase em Ultra Baixo Volume (UBV) para o controle do bicudo-do-algodoeiro, com a

presença Dr. Marcos Vilela do Centro Brasileiro de Bioaeronáutica (Sorocaba-SP), em parceria com indústria

Foto 2. Florescimento do algodoeiro.

Foto 3. Aula prática do Circuito tecnológico.

FMC que esteve presente no evento através dos seus

profissionais. O treinamento aconteceu na Fazenda

Indaiá em Chapadão do Sul e na Fazenda São Paulo na

região da Baús (município de Costa Rica). A palestra

foi marcada por uma reciclagem dos gerentes,

técnicos e pilotos, sobre os temas abordados ao longo

dos últimos 4 anos pelo CBB, com estruturação feita

pela Ampasul. Os objetivos centrais dos eventos desta

natureza são a qualidade da aplicação para combater

a praga e sua segurança, já que naquele momento

ocorria a fase das aplicações em B1.

No evento que contou com participação do pessoal da aviação agrícola, ocorreu a realização de voo prático

para demonstração das boas técnicas de trabalho e operacionais. Além de todo detalhamento do processo

operacional ao final das atividades foi lembrada a importância da valorização do técnico executor em aviação

agrícola nas propriedades, um verdadeiro monitor das aplicações de defensivos químicos e biológicos.
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Região Sul do Estado

Na Região Sul do MS, o mês de fevereiro foi marcado pela regularização das chuvas na maioria das áreas, essa

escassez de chuvas ao longo de dezembro e janeiro fez com que os cultivos de algodão perdessem potencial

produtivo, principalmente nos primeiros talhões que foram plantados.

O algodão praticamente se definiu e começou a entrar

em cut-out (fase entre a última flor e abertura do

primeiro capulho) nessas áreas.

No algodão safra, plantado no início de novembro a

preocupação principal é relacionada às aplicações

contra doenças fúngicas e ataque às maçãs pelo

percevejo-marrom, que migram das lavouras de soja

sob colheita. Da mesma forma, atentou-se como o

controle do bicudo. Por sua vez, o algodão safrinha foi

plantado em uma boa janela de semeadura e tem

adequado desenvolvimento até o momento.
Foto 4. Percevejo marrom atacando maçã do algodoeiro.

Evento Técnico de Campo

No dia 13 de fevereiro de 2019, a Ampasul participou do dia-de-campo da Fundação MS, na Fazenda Estrela do

Quiterói do Sr. Luciano Pompilho no município de Anaurilândia, localizado no Sudoeste de Mato Grosso do Sul. O

objetivo coletivo das instituições envolvidas foi apresentar o campo de cultivares de algodão em parceria com a

Fundação MS, Copasul, UFGD, IFMS e Embrapa. Nessa unidade de observação, destaca-se o intuito que está dentro

do projeto de revitalização da cultura do algodão no Sul do Estado. Esse evento foi o primeiro desta natureza,

desde a formação do grupo de trabalho. Existem mais 5 campos demonstrativos em toda a Região Sul. O evento

contou com participação de mais

200 pessoas entre elas produtores da região, que podem

futuramente iniciar-se na cultura com opção de

complementar de renda e rotação de cultura para

reestruturação do solo degradados pela pastagem. No

evento além das apresentações dos trabalhos e valores da

Ampasul foi citada a importância da cultura do algodão no

sistema de produção, juntos às variedades foram tiradas as

duvidas dos participantes sobre o manejo e tecnologia de

cada material. Foto 5. Dia de campo na Fazenda Estrela do Quiteroí..
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