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

Foto 1. Acompanhamento da colheita no município de Costa Rica.

Foto 3. Carga produtiva no terço inferior.

A maioria das propriedades da Região Norte e

Nordeste do Estado iniciaram a colheita do

algodão no mês de junho, a partir da segunda

quinzena 85% das propriedades deram inicio a

colheita do algodão safra. A produtividade no

entanto ficou abaixo do esperado, já que houve

uma má distribuição das chuvas no mês de

dezembro, mês de estabelecimento da cultura

nas primeiras áreas plantadas nessa safra,

contudo a baixa na produtividade também se deu pelo apodrecimento do baixeiro em abril, por outro lado, o

terço médio e superior dessas plantas fizeram uma compensação no número de maçãs por planta o que

rendeu médias em torno de 360@ em alguns talhões nos levantamentos prévios realizados pela Ampasul,

mantendo uma produtividade média acima de 300@ até o fim do mês de junho.

Foto 2. Carga produtiva no terço médio e ponteiro.

O desafio foi proteger a carga do terço médio e ponteiro já que houve apodrecimento do terço inferior, além

do manejo adequado na nutrição de plantas e regulador de crescimento, as propriedades se esforçaram para

conter o ataque das lagartas que fecharam o período com 14 aplicações nas cultivares convencionais, 10

intervenções na tecnologia WS, menos de 2 aplicação nas variedades com tecnologia GLT e B2RF, e nenhuma

operação registrada para materiais que dispõe da tecnologia GLTP, já as aplicações para bicudo tiveram uma

média de 14 intervenções até a desfolha, seguido de aplicações para outras pragas, como mosca branca e
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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.

Gráfico 1. Número de aplicações por propriedade de acordo com a tecnologia utilizada.

.

pulgão que favorecem a proliferação de fungos (fumagina) principalmente no final do ciclo, causando danos

econômicos na qualidade da fibra. No MS essa situação foi pontual já que as propriedades em alguns casos

fizeram até 9 aplicações para mosca branca e pulgão até o final do ciclo, já as doenças ocorreram um pouco

mais tarde esse ano, mas com bastante agressividade fechando o ciclo com 7,5 aplicações no algodão safra.

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 22 8 NA 1 NA

E 11 9 7 3 NA

F 12 12 1 2 NA

G 12 10 0 NA NA

H NA 10 1 NA NA

I NA 9 0 NA 0

J 16 9 0 0 0

K NA 10 NA NA NA

L NA 10 NA NA NA

M 16 11 2 1 0
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Tabela 2. Comparativo e acumulado pluviométrico do mês de junho nos anos de 2018 e 2019, nos municípios
de Chapadão do Sul e Costa Rica.

Gráfico 2. Número de aplicações para doenças fúngicas até 30 de junho, por propriedade.
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NÚMERO DE APLICAÇÕES FÚNGICAS

Chapadão 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

JUNHO 0 6,1 2,032 0

ACUMULADO 1648,49 1865,49 1806,64 975,14
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Comparativo do Acumulado no mês 

de Junho de 2018 e 2019

0 mm

6,1 mm

Gráfico 3. Comparativo pluviométrico do mês junho nos anos de 2018 e 2019 dos municípios 
de Chapadão do Sul e Costa Rica.
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Foto 4. Imagens A, B, C e D mostrando os estágios de desenvolvimento do bicudo-do-algodoeiro.

No Estado do Mato Grosso do Sul a praga bicudo-do-algodoeiro teve um forte crescimento populacional na

safra 2018/19 como indica os levantamentos das aplicações para a praga até o momento, isso pode ser visto

com frequência no momento da colheita na qual os insetos estão nas estruturas reprodutivas do terço

superior das plantas, se alimentando e também se reproduzindo. No acordo firmado em dezembro de 2018

no Fórum do bicudo, ficou registrado em documento que foi assinado pelos presentes e posteriormente

pelos não presentes das propriedades das Região dos Chapadões em parceria com as associadas dos estados

vizinhos MT e GO, que as propriedades deveriam realizar aplicações para o controle do bicudo na desfolha e

também na destruição de soqueira, havendo a necessidade de realizar uma bateria, preferencialmente na

desfolha para baixar a população do inseto visando a próxima safra, como consta nos itens 01-E e 01-F do

documento.

A

DC
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As lavouras de algodão safrinha sofreram impactos climáticos como a falta de chuva no final do ciclo ou granizo,

e problemas de pragas de solo, o restante ficará acima da média para região podendo passar as 300@ de

algodão caroço por hectare.

Foto 5. Visualização da área e das armadilhas no aplicativo.

Nessa safra a Ampasul incorporou

uma nova atividade de campo para

auxiliar os produtores a avaliar o

índice do bicudo nas Regiões

produtoras do Estado, estamos

falando do armadilhamento pré e

pós colheita do algodão como é

realizado todos os anos no pré safra

através do índice do BAS (Bicudo

Armadilha Semanal), esses números

e zoneamento servirão para medir a

Gráfico 4. Comparativo das aplicações para o bicudo nas propriedades.

eficácia do controle da praga durante a safra e também para criar estratégias de manejo na entre safra e

culturas subsequentes, a metodologia deve seguir o mesmo roteiro nas safras anteriores com armadilhando

antes da desfolha com leituras que poderão ser realizadas até a segunda aplicação da destruição de soqueira

com 60 a 75 dias de duração.

Seguindo os modelos de inovação tecnológica, a Ampasul acompanhará as leituras utilizando um aplicativo para

alimentação de dados a campo. Além da segurança nas informações essa tecnologia traz agilidade na

disseminação das informações aos técnicos, gerentes e produtores, criando um banco de dados em nuvens

facilitando a visualização das armadilhas e as zonas de manejo, melhorando a tomada de decisão a campo.
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Foto 6. Algodão segunda época pronto para a colheita.

Aral Moreira, Maracaju, Sidrolândia e Campo Grande

A região Sul do Estado sofreu vários impactos climáticos, o que levou o algodão safra da região a obter médias

abaixo de 250@ de algodão caroço por hectare, segundo levantamento técnico da Ampasul. Já o algodão

segunda época promete uma produtividade um pouco maior esse ano por conta do clima que favoreceu essa

modalidade.

Esse ano em específico teremos em torno de 1000 hectares de algodão segunda época na Região Centro Sul, na

qual a colheita já se iniciou e deve terminar até o início do mês de agosto. Os produtores esperam não serem

pegos de surpresa por frente fria, a qual poder fazer gear na região.

Foto 7. Reunião com os produtores e equipe técnica.

No dia 28 de junho foi realizada na sede da

Copasul em Naviraí, uma reunião entre a

equipe técnica do programa de

revitalização da cultura do algodão no Sul

do Estado e produtores da região. O

objetivo da reunião foi fazer um balanço

geral da safra, revendo os pontos chaves

para o incremento de produtividade e
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qualidade de fibra na Região. Em uma segunda etapa, a equipe técnica formada pela Embrapa, Copasul,

Fundação MS e também UFGD discutiram estratégias para a próxima safra.

Foto 8. Evento realizado na Fundação Chapadão.

Eventos

Tour do Algodão

No dia 04 de junho tivemos a oportunidade de receber

o eng. agrônomo e coordenador técnico de projetos do

IMA o Sr. Marcio de Souza do MT, no Tour do Algodão

realizado pela Bayer na Fundação Chapadão em

Chapadão Do Sul/MS. Marcio de Souza aproveitou o

momento para falar sobre a situação do bicudo no MT

trazendo muita informação para público que estava

presente, a Ampasul participou brevemente

relembrando o compromisso que foi firmado para o

controle do bicudo no final do ciclo da cultura do

algodão no MS, o evento também contou com a

participação do pesquisador da Fundação Chapadão Alfredo Ricieri que apresentou os trabalhos relacionados

ao manejo fúngico da cultura do algodão da empresa Bayer.

Agripesi

A Ampasul participou da primeira feira agrícola do norte do MS que aconteceu entre os dias 06 à 09 de junho

no parque municipal de exposição Balduíno Maffissoni em São Gabriel do Oeste. A feira reuniu diversas

empresas do agro como indústrias, comércio e instituições financeiras, com o objetivo de promover o

agronegócio na Região Norte apoiados pela prefeitura,

governo estadual e em parceria com sindicado rural de São

Gabriel do Oeste. A Ampasul esteve presente com estande

para receber os produtores da região nessa retomada do

algodão, já que o município de Sonora acaba de receber

uma algodoeira e um novo produtor de algodão. A

associação acredita no município de São Gabriel por se

tratar de uma região com boa aptidão e com perfis de

produtores para a cultura, uma vez que o município tem

tradição no algodão, apesar de não plantar a 4 safras.
Foto 9. Estande da Ampasul na Agripesi - São Gabriel do 

Oeste.
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Foto 10. GTA na unidade de pesquisa da Fundação Chapadão.

Foto 11. Participação do 16º Dia do Algodão.

GTA – Grupo de Trabalho do Algodão

A Ampasul em parceria com a Fundação Chapadão realizou no último dia 10 de junho o GTA (Grupo de

Trabalho do Algodão) com o tema tratamento de doenças fúngicas do algodoeiro. O objetivo foi apresentar

os trabalhos técnicos relacionados ao manejo

químico para doenças que acometem na

cultura do algodão, estudo realizado nos

campos de pesquisas da Fundação Chapadão

com coordenação do eng. Agrônomo, mestre e

pesquisador Sr. Alfredo Ricieri e equipe. Esse

evento é tradicional, todos os anos Alfredo

convida a Ampasul e as equipes das unidades

produtoras do algodão a estarem fazendo a

visitação na estação de pesquisa da Fundação,

o ponto que chamou a atenção foi a repetição dos ensaios com diferentes produtos, atividade que esclareceu

bastante dúvidas sobre posicionamento de produto, época da primeira aplicação, intervalos, melhor sequência

de ativos e efeitos na cultura, nas avaliações das duas principais doenças da cultura do algodão, mancha alvo e

Ramulária.

16º Dia do Algodão

No dia 14 de junho a Ampasul esteve presente no 16ª Dia do algodão realizado pela Agopa, no IGA (Instituto

Goiano de Agricultura) na cidade de Montividio-GO, evento tradicional para a cultura do algodão no Estado. O

ponto forte do evento foram as estações técnicas que agregaram informações importantes para a linha de frente

da cultura do algodão, a palestra que mais chamou a atenção nas estações foi de um trabalho realizado em

parceria com a Embrapa, que no estado do Goiás tem a supervisão da Ana Luiza Borin do núcleo algodão,

com o tema da saúde do solo, ministrado

pela pesquisadora Dr. Ieda Mendes de

Carvalho, Ieda ressalta que não podemos

olhar simplesmente para os atributos

químicos do solo como comumente

acontece, mas sim na qualidade total do

solo, levando em consideração a flora

biológica dos solos investigados.
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Foto 12. Equipe técnica das propriedades de algodão participando do evento.

A boa notícia é que a Embrapa desenvolveu um protocolo de análise de solo que permite ser realizada em

qualquer época do ano facilitando a coleta, outro ponto chave é o cadastramento e adequação dos

laboratórios no Brasil nesse tipo de análise, Dr. Ieda diz que essa ação já foi iniciada pela Embrapa e hoje é

de alcance dos produtores no cerrado brasileiro.

Tecnologia de Aplicação

No dia 19 de junho, foi realizado na fazenda Indaiá em Chapadão do Sul um evento que contou com a

participação do Dr. Ulisses Gandolfo do Instituto Dashen, de Bandeirante norte do Paraná. O evento teve

como tema a aplicação de defensivos agrícolas e suas características, inspeção periódica de pulverizadores

e tecnologia para desfolha e maturação na cultura do algodão. O evento teve o apoio da Ampasul, mas foi

uma ação realizada pela indústria de agroquímico Nufarm, que acredita ser importante realizar capacitação

para o melhor direcionamento no emprego de seus produtos, assim como os cuidados com qualidade das

aplicações e a proteção do meio ambiente como um todo, segundo palavras da representante técnica de

vendas Fernanda Moreira Palhano.

Circuito Técnico da Colheita

Foi realizado um circuito técnico da colheita no dia 25 de junho na fazenda Alto Piquiri da família Introvini,

que fica localizada no município de Sonora no extremo norte de Mato Grosso do Sul. O intuito do evento

foi fomentar a cultura do algodão junto a família Introvini e consultoria Astecplan, que apoiou o evento e

relatou a parte técnica da lavoura de 286 hectares plantados na modalidade segunda época, explicando os

desafios da cultura e quanto ela agrega ao sistema de cultiva. O diretor executivo da Ampasul Adão

Hoffmann passou ao público presente as informações socioeconômicas da cultura, assim como as trabalhos

técnicos da Ampasul a campo no auxílio aos seus associados, Hoffmann ressaltou que
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a associação faz 20 anos de fundação e está prestes a inaugurar uma nova sede, que contempla além do

salão de eventos, um novo e moderno laboratório de análise de fibra.

Manejo Estratégico e Potencial Produtivo nas Culturas do Algodão e Soja

Fechando a agenda de evento do mês de junho, a Ampasul em parceria com Fundação Chapadão apoiou

um encontro técnico da empresa Kimberlit, que trouxe para Chapadão do Sul o consultor da Bahia, Luís

Henrique Kasuya que palestrou no dia 26 de junho para a equipe técnica das propriedades e consultorias da

região dos Chapadões, Kasuya apresentou planos sobre boas práticas agrícolas de manejo de solo focado

no sistema produtivo e na cultura do algodão.

Errata

A Ampasul informa que houve um erro publicado no último informativo - Nº 173, referente ao acumulado

pluviométrico do mês de maio da safra 18/19, no informativo nº173 o acumulado estava 1009,7mm,

porém, o dado correto é de 975,14mm acumulados até o momento.

Foto 13. Circuito Técnico da Colheita, realizado em Sonora.
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