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

As intervenções com o uso de inseticida para o controle do complexo de lagartas na região norte e

nordeste do estado do MS foram basicamente para Spodoptera frugiperda com maior incidência, seguida

pela Helicoverpa armigera nos levantamentos de campo realizados nas propriedades pela equipe técnica

da Ampasul até o mês de março.

No manejo do complexo de lagartas relacionado às variedades plantadas no Estado e levando em

consideração as diferentes tecnologias Bt inseridas em cada cultivar, os genótipos que contém a

tecnologias GLT (Cry1Ab e Cry2Ae) e matérias B2RF (Cry1Ac e a Cry2Ab2) praticamente manifestaram o

mesmo potencial de controle até o momento, com menos de uma aplicação para controle de lagartas, na

média das propriedades analisadas. Já as variedades não-BT e WS estão muito próximas entre si no

comparativo do número de aplicações de inseticidas para controle das lagartas, fato que coloca as

propriedades em alerta sobre os benefícios das variedades WS, já que representam 50 % da área plantada

no MS. Abaixo há o comparativo do uso de tecnologia por propriedade versus o número de aplicações

realizada em cada uma delas.
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Gráfico 1. Número de aplicações por propriedade de acordo com a tecnologia utilizada.
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FAZENDA NÃO BT WS GLT B2RF GLTP

A 10 8 1 0 0

B 8 6 2 0 NA

C NA 5 1 0 NA

D 8 8 NA 1 NA

E 7 8 3 3 NA

F 6 6 NA 1 NA

G 8 8 0 NA NA

H NA 9 1 NA NA

I NA 9 0 NA 0

J 10 7 0 0 0

K 10 9 NA NA NA

L 10 9 NA NA NA

M 10 8 1 0 0
*NA: Não se aplica.

Quadro 1. Algodão Bt (por tecnologia) utilizado versus o número de

aplicações de lagarticidas na Região Centro-Norte e Nordeste do Estado.
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Gráfico 2. Comparativo das aplicações para bicudo nas propriedades.
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As elevadas infestações do bicudo-do-algodoeiro detectadas nos levantamentos realizados pela a Ampasul no

armadilhamento pré*safra 2018/19 se confirmou a campo nesta safra, com as ocorrência de aplicações em

algumas propriedades já perto da média total da safra 2017/18 (que foi de 13 aplicações totais para a praga).

O manejo adotado ao longo da safra em cada propriedade tem grande influência no número total de

aplicações, estratégias como o uso de micro gotas oleosas em baixo volume em aplicações de no mínimo 5

dias de intervalo entre elas, bordaduras mais largas com intervalos entre aplicações mais curtos e bem feitas e

estar livre de plantas tigueras nas lavouras sucessoras

ao algodão são primordiais para baixar o índice de

aplicação com baixo nível de dano econômico a

cultura. A Ampasul por sua vez, ressalta o

compromisso de limpeza das margens da rodovia na

região Norte e Nordeste do Estado, só nessa safra

foram centenas de km de estradas tratadas, além de

5 intervenções de arranquio de plantas adultas para

destruição e pulverização costal em alguns pontos

das rodovias da região.

Foto 1. Destruição química as margens da rodovia.
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Comparativo do Acumulado no 

mês de Março de 2018 e 2019

180,87mm
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Gráfico 3. Comparativo pluviométrico do mês de março nos anos de 2018 e 2019 dos 
municípios de Chapadão do Sul e Costa Rica.

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

MARÇO 236,244 216,709 180,87 72,038

ACUMULADO 1603,526 1628,722 1638,47 917,117

Quadro 2. Acumulado pluviométrico entre safras no município de Chapadão do Sul e região da Baús.

No acumulado de chuvas em relação a safra 2017/18 e os municípios, Chapadão do Sul está com o melhor

acúmulo até o mês de março com números muito próximos a passada, variando apenas a distribuição

evidentemente, já a região da Baús teve um mês muito atípico para março com um volume próximo ao de

dezembro no acumulado dos meses. Lembrando que essa baixa pluviometria para cultura do algodão na

região da Baús não é um entrave, já que depende da boa distribuição desses volumes ao longo da safra,

principalmente em solos como da região que contém bom teor de argila.
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As demais pragas também demandaram aplicações

na cultura com destaque para mosca-branca e pulgão

no mês de março, a volta da chuva com volumes

expressivos colocaram as fazendas em alertas ao

combate as essas pragas, que tiveram surtos

populacionais ao longo do mês. Já no caso das

doenças segundo levantamentos realizados pelas

propriedades, a Mancha de Ramulária apareceu mais

cedo esse ano e com muita agressividade no baixeiro

das plantas do algodão safra.

.

O algodão 2ª época nessa safra está com porte de safra em tamanho e número de nós, isso ocorreu porque

ocorreu um ano relativamente atípico com a janela de plantio antecipada em relação aos outros anos.

As adubações de cobertura foram realizadas do final

de dezembro a meados de março no algodão safra e

2ª safra na região Norte e Nordeste do Estado, a

complementação nutricional de base com adubação

de cobertura para a manutenção do desempenho de

desenvolvimento da cultura que envolve o

crescimento e frutificação e formação da fibra,

normalmente as primeiras coberturas acontecem de

20 à 25 dias, com as últimas coberturas próxima aos

80 dias.

O parcelamento das coberturas tem trazido resultados satisfatórios principalmente em áreas com palhada de

milho remanescente da cultura anterior, segundo informações dos técnicos das propriedades. As propriedades

devem se atentar para realizar as aplicações desses insumos nos momentos adequados sem umidade na folha

e com insumo de boa qualidade.

A Ampasul nessa safra realizou mais de 1.400 hectares em 10 unidades produtoras, o trabalho de análise de

compactação de solo com aparelho digital de leitura penetrolog, essa avaliação identifica as camadas

compactadas entre 0 à 40 cm, já que o equipamento consegue avaliar de 1 à 1 cm do solo, no momento do

Foto 2. Aplicação terrestre no algodão safra.

Foto 3. Aplicação de adubo nitrogenado.
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trabalho deve se levar em consideração a umidade e

textura do ponto avaliado. O objetivo do trabalho é

ressaltar e demonstrar aos produtores a importância

do manejo correto solo e a rotação de cultura.

Sidrolândia, Maracaju, Aral Moreira e Campo Grande

No mês de março tivemos um bom desenvolvimento

do algodão 2ª época na Região Centro Sul do Estado.

Isso decorre principalmente do retorno das chuvas e a

boa condição do perfil de solo das fazendas com essa

modalidade de cultivo. Nas questões de pragas, os

produtores tiveram que controlar o percevejo-

marrom, ácaro-rajado, mosca branca e pulgão, a praga

do bicudo demandou poucas aplicações na região.

Foto 4. Mapa interpolado em formato KML da análise de compactação.

Foto 5. Algodão na região Centro Sul do Estado.

O algodão safra antecipou seu ciclo e a colheita começou no mês de março em muitas lavouras, as chuvas que

aconteceram dentro do mês impactara negativamente a qualidade da fibra e o rendimento operacional ficou

parcialmente comprometido. A boa notícia da localidade é que a previsão de produtividade e rentabilidade ainda

fique dentro de um patamar favorável frente aos custos de produção, como citaram os produtores locais.

GTA

Nos dias 07 e 08 de março foi realizado na região Norte e Nordeste as reuniões do grupo de trabalho do

algodão - GTA, que acontecem periodicamente com o objetivo de atualizar as informações dos manejos

realizados nas lavouras de algodão, com troca de informações entre as propriedades e decisões junto a

associação das atividades a serem desenvolvidas por todos.
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A Ampasul como coordenadora levou números e

informações relevante de manejo que aconteceram até o

momento, principalmente sobre a praga do bicudo, essas

reuniões servem de balizadores das operações realizadas

a campo em cada propriedade. Para essa edição tivemos

a participação especial do Prof. Dr. Paulo Degrande da

UFGD (Universidade Federal Grande Dourados)

especialista em Entomologia, que acompanhou o projeto

de Boas Práticas Agrícolas da Associação, Dr. Paulo

ressaltou a importância das reuniões em grupo e da

consciência da aplicação do Manejo Integrado entre as regionais contra as pragas que acometem a cultura do

algodão e em todo sistema produtivo.

REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DO ALGODÃO NO MS

.

No dia 12 de março tivemos uma reunião com um grupo

de produtores da região de São Gabriel do Oeste junto ao

Sindicato Rural e associados da Cooper Oeste para tratar

de assuntos relacionados a retomada da cultura naquele

município, entres os assuntos abordados pela Ampasul

falamos de marcado, inserção de novas tecnologias, tratos

culturais e boa aptidão climática que região demonstra,

além de perfil de produtores com bom potencial.

Foto 6. Reunião do GTA realizado no município de Chapadão do 

Sul.

Foto 7. Reunião em São Gabriel do Oeste.

No dia 22 de março a Ampasul participou de uma reunião com o Grupo de Trabalho de Revitalização da Cultura

do Algodão no Sul do Estado na Fundação MS. Na reunião foi discutido a colheita e finalização dos campos de

cultivares nas unidades de pesquisa e produtores espalhados pela região do Estado, além de outros assuntos

como um evento demonstrativo aos produtores da Região Centro Sul para mês de abril.
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No dia 28 de março foi realizado em Chapadão do Sul o 16ª Circuito Tecnológico do Algodão que aconteceu na

Fazenda Pantanal do grupo SLC Agrícola com tema “A importância da construção do perfil do solo e sua correção”,

o palestrante convidado foi o Prof. Dr. Anderson Bergamin da UNIR (Universidade Federal de Rondônia) que

mostrou seu trabalho de pesquisa e consultoria dando uma nova visão sobre perfil do solo e seu manejo para

todos que estavam presentes. Dr. Anderson fez uma introdução com um material visual onde mostrou a

importância das boas práticas e agrícolas e cuidado com o solo, além das correlações entre as partes físicas,

químicas e microbiológicas.

Tivemos a oportunidade de realizar uma aula prática em uma trincheira aberta pela propriedade na qual ele

demostrou as camadas de solo e suas características físicas, explicando com muita dedicação as ouvintes sobre os

processos que interferem nas condições do perfil do solo.

Foto 8. 16º Circuito Tecnológico do Algodão.
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