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

Foto 1. Progresso da colheita do algodão em talhão na Região da Baús.

Na região Norte e Nordeste do Estado a

colheita do algodão avançou rápido

chegando à 80%, ou seja, mais de 30 mil

hectares da área já foram colhidas até o

final do mês de julho, as produtividades

ficaram acima da média prevista para essa

safra, passando das 310@ de algodão

caroço até o momento. Menos da metade

do algodão foi carregado para as

algodoeiras para seu beneficiamento, por

esse motivo é difícil calcular com exatidão

os valores finais da produtividade no MS, mas a expectativa é que a média estadual supere a parcial do

mês de julho, com uma boa qualidade de fibra já que houve baixo índice pluviométrico no período como

consta nos dados das torres meteorológicas no quadro e gráficos abaixo.

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 38,106

ABRIL 38,611 216,44 121,178 89,163

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

JUNHO 0 6,1 2,032 0

JULHO 0 0,254 0 0

ACUMULADO 1648,487 1865,742 1806,641 975,142

Quadro 1. Índices pluviométricos acumulados nas regiões de Chapadão do Sul e Baús.
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A Associação realizou ensaios preliminares nas propriedades da Região Norte e Nordeste do Estado,

utilizando uma nova tecnologia para avaliar as aplicações de desfolha na cultura do algodão, através de um

agente marcador fosforescente que é misturado na calda de aplicação. Essa tecnologia vem para agregar

Foto 2. Marcador fosforescente visualizado 
através da luz negra.

as tecnologias já existentes que são utilizadas pela Associação e

seus associados, como a torre meteorológica e a de inversão

térmica fixa e móvel, medidor de neblina fina, papéis hidro

sensíveis, leitor de gotas digital e medidor digital de PH. O

marcador fosforescente necessita de uma luz negra em local

escuro para que possa ser observado, nesse caso a Ampasul

tem parceria com o instituto Dashen que desenvolvem um

equipamento para o setor agroindustrial de tecnologia de

aplicação nesse seguimento, esse modelo melhora bastante a

deposição e o trabalho de avaliação permitindo fazer a leitura

de dia ou de noite, através da introdução das folhas das plantas

pulverizadas em um BOX que permite a visualização da

deposição de gotas no momento da aplicação.
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Gráfico. Comparativo pluviométrico das regiões de Chapadão do Sul e Baús no mês de julho entre os anos de 2018 e 2019.
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Foto 3. Visualização do levantamento de perca na colheita em
uma parcela.

Tabela 1. Modelo e número de máquinas disponíveis para a colheita no MS e no Brasil. A última coluna é referente ao
total de colhedoras que entrou no Brasil na safra 18/19, que é de 184 maquinas já somada a total de 714.
Fonte: Tama Brasil.

.

A Ampasul acompanhou a colheita realizando a atividade de perca da operação mecânica, com o objetivo de

ressaltar a importância no levantamento a campo que quantifica as percas da colheita, nos diferentes talhões

com diferentes cultivares, maquinários e regulagens.

As amostragens variaram de 5 a 20 metros

lineares com repetições quando se mostrou

visualmente necessário entre as linhas de colheita

da mesma colhedeira, exemplificando é comum

que em uma única passada possa haver percas

bem diferentes entre as unidades da mesma

máquina. A Ampasul avaliou 35 colhedoras de um

total de 49 que realizaram a operação de colheita

no estado desse total 6 eram terceirizadas de

outros estados, sendo que 19 colhedoras são do

modelo cesto (Fardão) e 30 do modelo de enfardamento cilíndrico, os dois modelos que estão em campo são

bem diferentes no rendimento operacional, nos modelos mais antigos que é a colhedora de cesto o

rendimento é menor e necessita de outros implementos como carretas, transbordo e prensas, já os modelos

mais modernos, no caso de enfardamento, não há necessidade de outros maquinários para auxiliar na

colheita o que facilita, diminuí a mão de obra, contaminação da pluma, evita a perca e melhora o transporte.
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Tabela 2. Levantamento de perca na colheita por colhedora no MS.

FAZENDA MODELO PERCAS @ ha PERCAS % 

1 JD - 9996 7,53 2,28

3 JD-CP 690 10,4 2,8

4 JD-CP - 690 8,29 2,7

5 JD - 7760 12,8 4,2

6 JD-CP - 690 6 2

7 JD-CP - 690 8,29 2,7

8 JD-CP - 690 13,4 4,4

9 JD-CP - 690 9,6 3,2

10 JD - 7760 7,8 2,3

11 JD-CP - 690 7,4 2,1

12 JD - 7760 10,3 3

1 JD - 7660 10,9 3,8

13 JD - 7660 5,48 1,9

14 JD - 9996 12,1 4

15 JD - 9970 7,8 2,4

16 JD - 9996 9,1 2,4

17 JD - 7660 19,5 5,1

18 JD - 9986 4,8 1,9

19 CASE - 2555 8 3,2

20 JD-CP - 690 12,1 3,6

21 JD - 7760 13,3 4

22 JD - 9970 6,8 2,6

23 JD - 7760 12,7 3,8

24 JD - 7760 18 5,4

25 JD - 7760 14,8 4,4

26 JD - 7760 15,4 4,6

27 JD - 7760 7 2,1

28 JD - 7760 12,8 3,8

29 JD-CP - 690 9,2 2,7

30 JD - 7760 11 3,3

31 JD - 7660 16,9 4,9

32 JD - 7760 27 7,7

33 JD - 9970 11,1 3,7

34 JD - 9970 11,7 3,6

35 JD - 7760 16,1 5
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Tabela 3. Resumo das leituras por núcleo e resumo regional.

A atividade de armadilhamento foi conduzida e realizada 100% pela Ampasul, e teve início antes da

desfolha, está passando pela colheita e seu término está previsto na destruição de soqueira, antes do vazio

sanitário do algodão na Região Norte e Nordeste do Estado o qual tem início no dia 15 de setembro do

próximo mês. As informações geradas servem de base para informar como foi o controle fitossanitário na

safra 2018/19 em relação ao índice populacional do bicudo, as zonas de manejos e o fluxo migratório para

áreas de refúgio no entre safras, através dessas informações os produtores, gerentes e técnicos podem

criar estratégias para as próximas safras, lembrando que o índice estatístico pré colheita terá mais

relevância após o segundo ano, no qual poderemos comparar os resultados, esse é o primeiro ano que a

Ampasul desenvolve essa atividade na pré-colheita, já a modalidade pré safra possui 7 safras de resultados

comparativos.

REGIÃO FAZENDAS TOTAL DE LEITURAS TOTAL BICUDOS BAS

CHAPADÃO DO SUL 8 1.328 26.849 20,22

COSTA RICA 8 1.633 44.023 26,96

TOTAL 16 2.961 70.872 23,94
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Gráfico 2. Comparativo entre o BAS e o número de aplicações na safra..
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No gráfico acima podemos deslumbrar a evolução do índice do BAS nas últimas 5 safras correlacionadas com

as aplicações específicas em área total para o bicudo, o que mostra que estamos regredindo no manejo da

praga por diversos fatores, sendo o principal deles a tiguera de algodão na cultura sucessora como a soja.

Novas ferramentas como aplicativos

estão ajudando os produtores a

ganharem tempo na tomada de decisão

durante o armadilhamento no MS, essa

ferramenta introduzida e disponibilizada

pela Ampasul nessa safra já alcança seu

objetivo na disseminação das

informações georreferenciadas,

digitalizadas e de fácil acesso com

segurança, rapidez e pontualidade no

monitoramento da praga do bicudo.
Foto 4. Larva do bicudo em maçã do ponteiro no momento da colheita.

Como podemos notar, os índices do pré colheita são elevadíssimos em comparação ao último resultado do

pré safra, o que indica alta população durante a safra e no fim do ciclo da cultura nas lavouras do MS.
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Foto 5. Destruição de soqueira com aplicação simultânea

Foto 6. Cobertura de inverno após algodão no Sul do Estado.

As propriedades começaram a destruição de

soqueira, sendo a roçada a primeira operação logo

após a colheita, no caso das aplicações o processo

foi protelado já que em muitas áreas não havia

brotação suficiente para a aplicação, algumas

operações foram realizadas em horários de menor

risco climático no período do mês de julho já que

havia pouca umidade no solo. Somente duas

propriedades no Estado usam um modelo

diferenciado para o controle da soqueira do algodão

ou seja, 8% da área com aplicação simultânea na roçada, esse modelo de destruição de soqueira é eficaz e

traz redução de custo para o produtor, pois elimina uma operação do processo, já que o mesmo

equipamento que roça também aplica, porém, o rendimento operacional não é grande comparado a um

pulverizador.

O implemento é montado na própria propriedade com adaptação de um tanque, bomba, barra e pontas de

pulverização acoplado ao triturador que destrói a soqueira no mesmo momento que aplica o herbicida de

ação sistêmica, dando condição que o mesmo possa penetrar na planta pelo caule, permitindo assim um

melhor resultado de controle da soqueira de algodão, que em teoria pode se encerrar com duas aplicações

específicas.

Maracaju, Sidrolândia, Aral Moreira e Campo Grande

A Região Sul do Estado compreendendo os municípios de

Aral Moreira e Naviraí, na área de algodão comercial já foi

realizada a destruição mecânica da soqueira, o rebrote foi

controlado pela geada que afetou a região, a área foi

ocupada com aveia preta que é uma excelente cobertura de

inverno que melhora as condições físicas e biológicas do

solo, já a área de algodão do campo demonstrativo foi

fortemente afetada pela geada do inicio do mês de julho o

que prejudicou 30% do potencial produtivo das variedades

implantadas naquela região.
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Foto 7. Algodão do Centro Sul do Estado
após uma geada.

Isso mostra que o risco climático para o algodão safrinha na região Sul é alto, com base nessa informação e

no histórico de clima regional é primordial e sustentável que o produtor continue na modalidade safra para

essas localidades.

Já na Região Centro Sul que compreende os municípios de Maracaju, Sidrolândia e Campo Grande em

algumas áreas está em processo de colheita do algodão segunda época e em outras em processo de

destruição de soqueira, as produtividades estão em 240@ de algodão caroço por hectare, a estimativa é

que a região feche com uma produtividade de 245@ de algodão caroço por hectare nessa modalidade.

O risco climático para a região é moderado visto que

muitas áreas não foram seriamente afetadas nessa onda

de frio do início de mês de julho, uma vez que muitas já

estavam prontas para a desfolha ou para a colheita, o

risco aumenta quanto mais o plantio adentra no mês de

janeiro de cada ano época de semeadura dessa

modalidade, o produtor dessa região deve trabalhar com

uma janela antecipada de plantio para diminuir o risco

climático que a região enfrenta todos os anos, sendo que

a modalidade safra é uma opção mais confortável para o

fator geada. A Ampasul também realizou a colheita do

campo demonstrativo de cultivares no município de

Maracaju, na Unidade de Pesquisa em parceria com a

Fundação MS, que irá gerar resultados importantes para os produtores da Região Sul e Centro Sul do

Estado.

Eventos

Dia de Campo – Fazenda São Paulo

No dia 16 de julho a Ampasul participou em conjunto ao grupo JCN, na fazenda São Paulo de uma reunião

técnica realizada pela empresa BASF, que tinha como convidado o entomologista Sr. Walter Jorge que fez

um balanço das condições de cada praga, segunda o relato da safra fornecido pela propriedade. Foi um

evento que trouxe bastante reflexão sobre o manejo de praga interno e regional, Walter ressaltou a

importância do grupo de trabalho do algodão e da união regional dos produtores. Além disso, aproveitou

para visitar outras propriedades da região nas quais pode deslumbrar sobre a situação da cultura do

algodão no MS.
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Foto 9. Visita da Ministra da Agricultura e Equipe Semagro na colheita do MS.

Foto 8. Dia de Campo na Fazenda São Paulo com o entomologista Walter Jorge.

Visita da Ministra da Agricultura e Semagro

Em 26 de julho no município de Chapadão do Sul tivemos uma visita da equipe da Semagro com a presença

do Superintendente da Secretaria de Agricultura do Estado Sr. Jaime Verruk, e a ministra da Agricultura Sr.

Tereza Cristina que realizaram uma visita à Fazenda Minuano do Grupo Schlatter, que além de plantar

algodão trabalham no sistema de Lavoura pecuária ILP em parceria com a Embrapa. A comitiva também

esteve na Fazenda Pantanal do grupo SLC agrícola no mesmo município, onde tiveram a oportunidade de

acompanhar a colheita do algodão, as autoridades presentes levaram algumas demandas da agricultura

regional para que ela possa avaliar posteriormente, e atender os anseios dos agricultores e da cadeia do

algodão Sul Mato-Grossense. Tereza Cristina e o secretario de agricultura do estado aproveitaram para

conhecer e participar da inauguração da nova sede social da Ampasul que aconteceu no mesmo dia.
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Foto 10. GTS realizado na Ampasul.

Sustentabilidade

Foi realizado na sede da AMPASUL, O 12º Grupo de Trabalho de Sustentabilidade – GTS, com temática

principal “análise qualitativa e quantitativa” e demandas das unidades produtoras.

Participaram os representantes em

Saúde e Segurança do Trabalho dos

grupos:

GRUPO SCHLATTER, GRUPO INDAIÁ,

GRUPO CADORE, GRUPO GUZZELA,

GRUPO CHRESTANY, GRUPO

ANDRADE, IRMÃOS BÜRGEL e SLC.

Com intuito de alinhar alguns

trabalhos a serem realizados para safra

19/20, e darmos andamento as

análises com equipamentos adquiridos

pela Ampasul, participaram o diretor

Executivo, Gestor Projeto Boas Práticas Agrícolas Sustentáveis, Assistente projetos e Técnico de

Segurança do Trabalho da AMPASUL, “ouvir e ser ouvidos” e assim alinharmos juntos situações benéficas

para os produtores de algodão do MS e sua equipe.

UM ÓTICA CRITERIOSA NA APLICAÇÃO

Agrotóxicos, produtos fitossanitários e ou defensivos agrícolas são de suma importância para o

desenvolvimento da agricultura no Brasil.

O risco há, porém com técnicas conservacionistas e gestão de processos e pessoas, os produtores de

Algodão vem se destacando em realizar suas atividades de forma Sustentável

Os profissionais de Saúde e Segurança do

Trabalho e Recursos Humanos, trabalham

incansavelmente em metodologias que

classificam os locais de risco, inibem entradas em

áreas contaminadas sem a devida proteção,
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Foto 11. Imagens A, B e C mostram as análises que estão sendo realizadas nas propriedades, sendo estas de estresse térmico, ruído e lux.

sinalizam áreas tratadas, comunicam em quadros de aplicação aos visitantes e outros que adentram a

unidade produtora sobre localização e tipo de aplicação realizada.

São inúmeras as situações trabalhadas nas unidades produtoras

constantemente: treinamento NR 31.8 - sobre formas corretas de

aplicação, uso correto de EPI’S, teste de vedação de máscaras,

condições climáticas ideais para aplicação, conhecimento das

formas de exposição direta e indireta aos agrotóxicos,

conhecimento de sinais e sintomas de intoxicação e medidas de

primeiros socorros, rotulagem e sinalização de segurança, medida

higiênicas durante e após o trabalho, uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal, limpeza e

manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal, etc.

O risco há sim, porém, tecnicamente é realizado de forma segura e transparente o processo de

segurança, proteção de pessoas e processo adequado pelas unidades produtoras, acompanhado pela

AMPASUL, através do programa Algodão Brasileiro Responsável.

ANÁLISE QUALITATIVA/QUANTITATIVA

Estão sendo realizadas algumas análises, com equipamentos da

AMPASUL, com intuito inicial de levantamento de dados e cumprir

com o projeto.

Com demandas das unidades produtoras e profissionais que

desenvolvem, nossa perspectiva é que logo estará disponível para

gestão de processos e levantamentos de dados para documentos

pertinentes ao processo.

A CB
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