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PLANEJAMENTO ARMADILHAMENTO

APLICAÇÕES NAS BORDADURAS DA LAVOURA

As armadilhas serão instaladas pelo técnico da Apipa em conjunto com a
fazenda, assim como as coletas de informações que deverão ser programadas
ao longo das semanas e anotadas em planilha específica.

Ainda de Acordo com a Abapa, com a finalidade de evitar o estabelecimento
do bicudo na lavoura, recomenda a aplicação de inseticidas a partir do estádio
V2 (segunda folha verdadeira) até o aparecimento da primeira maçã firme com
uma frequência de aplicações a cada 5 dias e no caso de locais com pressão
maior de bicudo, encurtar para menos dias (4-4 ou até 3-3 dias). Usar uma faixa
de 40 metros de largura (locais de maior captura de bicudo, aumentar a faixa).

Quanto à época de armadilhar, a recomendação é realizar o armadilhamento 30
dias (ou 4 semanas) antes da data prevista para a semeadura do algodão nos
talhões em cada fazenda. As armadilhas devem ser instaladas ao redor dos
talhões que serão plantados com algodão na safra a uma distância não superior
a 6 metros além de onde será a última linha da cultura e atentar para que
máquinas e implementos não danifiquem as armadilhas.
As armadilhas, de acordo recomendação, devem permanecer até a fase B1.
Após esse período, a fazenda deve retirar as armadilhas do campo e guardar
em local adequado para posterior uso das mesmas.
Com as informações geradas no armadilhamento de pré-safra será possível
detectar a presença ou não de bicudos nos talhões (fazenda). Com essas
informações, o produtor terá a possibilidade de se anteceder e realizar as
aplicações preventivas conforme o número BAS (Bicudo por Armadilha por
Semana) ao surgimento dos primeiros botões florais na lavoura.
De acordo com a Abapa - Associação Baiana dos Produtores de Algodão
(www.abapa.com.br), a recomendação quanto a distância entre as armadilhas
varia entre 150 e 300 metros uma da outra, para talhões com mais de 50 há.
APLICAÇÕES DE INSETICIDAS – EM B1
Ao surgimento dos primeiros botões florais, é importante realizar as aplicações
levando em consideração o número BAS levantado no armadilhamento présafra.

Planejamento para Armadilhamento:
Primeira quinzena de Outubro: programação das fazendas junto ao técnico da
Apipa para realizar o armadilhamento.
Primeira quinzena de Novembro: Inicio do armadilhamento nas fazendas, de
acordo programação anterior.
ZONEAMENTO
Índice de captura de bicudo por armadilha, cor do talhão e decisão a ser
tomada:
Número BAS
Cor do Talhão
Número de Aplicações
Zero
Verde
0
0a1
Azul
1
1a2
Amarelo
2
Maior que 2
Vermelho
3
Vazio Sanitário Algodão: 15 de Agosto a 15 de Outubro
Janela de Plantio Ideal: 10 de Dezembro a 10 de Janeiro

