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

A Ampasul está desenvolvendo uma ação em conjunto com os produtores para monitorar o bicudo no final da

safra, para isso foi necessário desenvolver um plano elaborado de armadilhamento para acompanhar a

movimentação do bicudo desde a desfolha, colheita até a destruição da soqueira. O armadilhamento de fim de

ciclo permitirá que as propriedades visualizem os índices de bicudo que se multiplicaram mesmo com o controle

efetuado durante a safra, intervenções químicas que até o momento somam 12,5 aplicações em área total.

Assim como o modelo do BAS na pré safra, no armadilhamento no fim do ciclo da cultura será realizada a

Foto 1. Abertura de maçã no terço médio da cultura do algodão.

A colheita do algodão safra iniciou dentro do

mês maio na região Norte e Nordeste do

Estado, o município de Chapadão do Sul foi o

primeiro a iniciar a colheita em áreas que

tiveram emergência nos primeiros dias de

dezembro de 2018 ou em solos mais mistos,

o restante das propriedades estão com a

desfolha programada para o mês de junho,

segundo os levantamentos realizados.

estatística, que irá auxiliar o Grupo de

trabalho do algodão (GTA) á ampliar o

conhecimento sobre a movimentação

populacional da praga em cada região.

Para o armadilhamento, a Ampasul utiliza o

feromônio sintético do grupo dos álcoois

alifáticos e aldeídos, com ativo GRANDLURE

8,33 g/Kg, sendo um dos melhores atrativos

para captura do bicudo-do-algodoeiro

segundo trabalhos realizados pelos institutos

de pesquisa brasileiros. As armadilhas serão dispostas a cada 300 metros no máximo, com leituras semanais e

com troca de feromônio a cada 15 dias, o monitoramento terá duração de 70 dias em média, em área de 10% a

20% da área cultivada que apresentou maior incidência, segundo os levantamentos realizados por cada

propriedade.

Foto 2. Armadilha instalada na desfolha da cultura do algodão.
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Gráfico 1. Comparativo das aplicações para bicudo nas propriedades.

Foto 3. Aplicação preventiva para o bicudo em bordaduras.
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As aplicações para o controle do bicudo já apresentam números próximos ao da safra passada que fechou com

13 intervenções, até o período compreendido estamos com 12,5 aplicações sem a soma das bordaduras, ou

seja, somente aplicações em área total, seguindo levantamento de campo de ausência e presença do inseto,

com baterias de 3 aplicações a cada 5 dias na grande maioria dos casos. As propriedades afirmaram e

acordaram que farão as aplicações para bicudo na desfolha e também na destruição de soqueira, como forma

de frear o aumento populacional do inseto na entre safra na região. Algumas propriedades entraram até 40

vezes em intervalos de 3 a 5 dias em faixas que variaram de 30 á 160 metros com aplicações aéreas e terrestres

para conter e evitar a entrada do inseto no meio das lavouras

.
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Tabela 1. Algodão BT (por tecnologia) utilizado versus o número de
aplicações de lagarticidas nas Regiões Norte e Nordeste do Estado de
Mato Grosso do Sul.
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Gráfico 2. Número de aplicações por propriedade de acordo com a tecnologia utilizada.

FAZ. NÃO BT WS GLT B2RF GLTP

A 15 13 1 0 0

B 8 9 5 4 NA

C NA 8 2 1 NA

D 10 8 NA 1 NA

E 8 8 3 3 NA

F 11 11 1 1 NA

G 12 10 0 NA NA

H NA 10 1 NA NA

I NA 9 0 NA 0

J 13 9 0 0 0

K NA 10 NA NA NA

L NA 10 NA NA NA

M 13 10 1 1 0

13 11,25 9,6 1,4 1,1 0
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Comparativo do Acumulado no mês 

de Maio de 2018 e 2019

6,35mm

14,226mm

Tabela 2. Comparativo dos índices pluviométricos acumulados entre os meses de 
2018 e 2019.

As aplicações para lagartas tiveram uma forte demanda nessa safra, como podemos observar no gráfico e

tabela acima, os cultivares sem tecnologia BT demandaram 11,5 aplicações, seguida das variedades com

tecnologia WS (Wide Strike) que tiveram 9,6 intervenções, ambas com uma diferença de 1,9 entradas para

controle da praga. Os matérias que respondem bem e suprimem as principais lagartas como a Helicoverpa

armigera e Spodoptera frugiperda que atacaram o algodoeiro com mais incidência são as tecnologias GLT e

B2RF com menos de 1,5 aplicações, apenas variedades com tecnologia GLTP não demandaram aplicações no

período correspondente até 30 de maio da safra 18/19.

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

ABRIL 38,611 216,44 212,187 89,163

MAIO 6,35 14,226 44,961 2,794

ACUMULADO 1642,137 1845,162 1759,648 1009,7
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O mês de maio caracterizou-se com clima seco, fator que beneficiou o algodão safra a encerrar seu ciclo de

forma normal, já o algodão safrinha sofreu murcha das folhas em algumas áreas causada pelo estresse hídrico,

que acelerou maturação dos frutos e encurtou o ciclo, é cedo para dizer o quanto o clima atípico dessa safra

vai afetar a produção de pluma no MS.

O clima seco beneficiou a Mancha de Ramulária no final do ciclo, o que levou as propriedades a realizarem até

8 aplicações para doenças, novamente a Mancha Alvo teve destaque nos levantamentos técnicos já que esta

doença causa desfolha agressiva ao algodoeiro.

Foto 4. Terço inferior da cultura do algodão sem 

apodrecimento das maçãs.

Gráfico 3. Comparativo pluviométrico do mês de maio nos anos de 2018 e 2019 dos 
municípios de Chapadão do Sul e Costa Rica.
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Foto 5. Terço inferior da cultura do algodão com 

apodrecimento das maçãs.
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Com a estiagem, as fazendas poderão medir e contabilizar as percas por apodrecimentos das maçãs causados

pelas chuvas de abril, sendo que algumas áreas perderam de 30 a 90@ de algodão caroço, 10 a 30 maçãs por

metro.

Foto 6. Destruição mecânica da soqueira do algodão.

Com as chuvas do início do mês de maio, a região Sul do Estado teve dificuldades para realizar a operação de

destruição de soqueira do algodão safra, essa operação é feita de forma mecânica e química, alguns produtores

plantam coberturas outonais e de inverno, como aveia ou centeio e alguns cultivam o milho após o algodão

safra.

Gráfico 4. Número de aplicações para doenças fúngicas até 30 de abril por propriedade.
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Sul do Estado, o trabalho faz parte do programa de

revitalização do algodão no Sul do Estado, a ação

tem como objetivo conhecer as particularidade de

cada material visando a produtividade e qualidade

de fibra com a tecnologia que os novos materiais

oferecem, melhorando a gama de opções para os

produtores da região Sul.
Foto 7. Colheita realizada na unidade de pesquisa da Fundação MS.

Nesse período a Ampasul em parceria com Fundação MS e outras entidades, realizou a colheita dos campos de

cultivares nas 5 unidades de observação espalhadas nos principais municípios produtores de algodão da região

O algodão safrinha já está com sua carga definida, porém, a pressão da Mancha de Ramulária está alta nessa

fase que compreende a abertura de maçã na primeira posição ou C1, o monitoramento realizado pela equipe

técnica da Ampasul notou que algumas variedades são mais susceptível a Mancha Alvo, doença que acomete

na cultura do algodão em todo o Estado, os produtores também sofrem com a praga do bicudo que tem maior

pressão no período do mês de maio.

Eventos

A Ampasul participou no último dia 08 de maio do Tour gigantes do Algodão, evento realizado pela FMC em

parceria com as consultorias: Astecplan, Agrotec e Fundação Chapadão. O evento foi realizado nas Fazendas

Catléia do Grupo JCN e na Fazenda Gávea do produtor José Ivair Mudinutti ambas no município de Chapadão do

Sul, o evento acontece pelo segundo ano em nossa região e tem como objetivo a troca de informações entre as

propriedades e a disseminação de conhecimento através de pesquisadores que estiveram presentes, como o Dr.

Germison Tomquelski entomologista da Fundação Chapadão e o Dr. Gustavo Pazetti fisiologista da FESURV de

Rio Verde em Goiás. O conjunto das informações fisiológicas com a leitura do complexo de pragas trouxe

esclarecimento sobre a atual situação da cultura na região e sobre os novos desafios.
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Eventos

No dia 14 de maio foi realizado um treinamento sobre a qualidade na colheita do algodão, destinado para

gestores e operadores das propriedades, o treinamento foi realizado na Fazenda São Paulo do Grupo JCN, na

região da Baús município de Costa Rica. O treinamento teve duração de 8 horas e foi ministrado pela empresa

Perfecta Treinamentos do Sr. Reinaldo Kil de Jaciara-MT. A Perfecta Treinamentos atua em todo território

brasileiro com treinamentos voltados a parte operacional e mecanização das unidades produtoras. O

treinamento foi dividido em duas etapas, a parte teórica voltada a qualidade da colheita do algodão e parte

prática abordando regulagem das colhedoras. O evento contou com a parceria da Faber Max empresa ligada a

BASF, indústria de agroquímicos alemães que atua no Brasil.

Foto 8. Treinamento de qualidade na colheita.
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Sustentabilidade

Compartilhar ótimas iniciativas, é benéfico para os profissionais e para o setor do Algodoeiro. Fica em aberto o

espaço para os profissionais de SST/RH/ADM, que desenvolvem trabalhos para os produtores de Algodão do MS.

Realizar análise comparativa (benchmarking), seja de outras empresas ou até mesmo de outros setores, melhora

o desempenho, em muitos casos a custo zero.

ABR

Na safra 2018/19 dezoito (18) propriedades aderiram ao programa ABR representando 88,94% da área plantada

do Estado, enquanto que, treze (13) delas foram certificadas, representando 80,41% da área.

Responsabilidade com a Saúde da equipe (Grupo JCN)

Foto 10. Vacinação Contra a Influenza H1N1 (Gripe) no Grupo JCN.

Pensando no bem-estar de seus colaboradores e

familiares, o Grupo JCN através das Fazendas Catléia

e São Paulo, realizou pelo segundo ano consecutivo

a Campanha de Vacinação Contra a Influenza H1N1

(Gripe), oportunidade em que foram Imunizados os

Colaboradores e seus Dependentes que optaram

por participar da Campanha de Vacinação.

Para a realização da Campanha de Vacinação, o Grupo

JCN, contou com o apoio das Secretárias de Saúde de

Chapadão do Sul e de Costa Rica/MS, as quais cederam

profissionais devidamente habilitados para a aplicação

das Vacinas. Tal iniciativa se deu através do

Departamento de Segurança do Trabalho e RH do Grupo

JCN, com total apoio da Diretoria e Gerências, aos quais

não mediram esforços para prover este benefício aos

seus colaboradores.Foto 10. Vacinação Contra a Influenza H1N1 (Gripe) no Grupo JCN.
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