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1. ATIVIDADES TÉCNICAS DA APIPA
Durante esse mês de abril continuamos as visitas às lavouras de algodão com acompanhamento pela consultoria
na última semana do mês, conforme cronograma abaixo. Visitamos também o Estado da Bahia para acompanhar
avaliações em ensaios de cultivares de algodão da Fundação Bahia. Essas visitas a outros Estados produtores são
metas do Projeto Fitossanitário da APIPA e devem continuar a acontecer, houve menos visitas no último ano em
virtude da pandemia atual.
Visita 01: 01 a 06/fev/2021 – realizada;
Visita 02: 08 a 13/mar/2021 – realizada;
Visita 03: 26 a 30/abr/2021 – realizada;

Visita 04: 24 a 29/mai/2021 – confirmada;
Visita 05: 28/jun a 03/jul/2021 – agendada;
Visita 06: 26 a 31/jul/2021 – agendada.

Na visita com a consultoria, rodamos em todos os núcleos produtores de algodão. Os principais destaques foram:
ótimo controle da mancha de Ramularia (Ramularia areola) em mais de 70% das áreas, maior presença de
Mancha Alvo (Corynespora cassiicola) em vários lotes das fazendas, problemas de bicudo em 35% das áreas,
muito apodrecimento, identificação de nematóides em alguns lotes de fazenda, identificação da lagarta
Helicoverpa spp atacando flores/maçãs de materiais com tecnologia viptera etc.

Figura 01 e 02: Fotos durante a 3ª Rodada Técnica
2. PANORAMA DO ALGODÃO
As lavouras de algodão, no final de abril, estavam entre 97 e 125 DAE com 18 a 27 nós em média. A maioria das
áreas de algodão tiveram a capação química realizada no final de abril. De modo geral, a média de estruturas
reprodutivas dos materiais estão boas, mas ainda é cedo para definição de produtividade, pois ainda tem muitos
botões e ainda podem ocorrer chuvas em maio. Com uma média de chuvas, acumulado de 1000-1270 mm até
final de abril no Estado, estão apodrecendo muitas maçãs do baixeiro, havendo maiores problemas onde há
incidência de doenças, sendo as principais Mancha Alvo, Ramularia e Mirotécio. No geral, nesta safra, o manejo
da mancha de Ramularia está tendo maior eficiência que na safra 2019/2020 até agora (média de 3 aplicações do
P.A. Hidróxido de Fentina), todavia, a Mancha Alvo está tendo maior incidência e deve obter maior atenção dos
produtores e agrônomos até final do ciclo do algodão, sobretudo na próxima safra.

Figura 03 e 04: Ramularia à esquerda e Mancha Alvo na foto à direita
2

apipaalgodao

Informativo Técnico 13 – Abril 2021
A incidência de outras doenças como Alternaria, Mirotécio, Mela e outras não tem tido relevância a ponto de
haver necessidade de preocupação, uma vez que os manejos das doenças principais, normalmente tem feito bom
controle das demais. Para melhor avaliação da severidade da mancha de Ramularia, consultar Escala diagramática
(Aquino et al, 2009) disponível no Informativo Técnico da Apipa nº 03/2020. Os principais grupos químicos de
fungicidas que estão sendo utilizados são: Estrobilurina, Carboxamida, Triazol, Triazolintiona e Benzimidazol.

Nessa safra, tivemos evidências da lagarta Helicoverpa spp, atacando plantas de algodão com tecnologia Viptera,
acendendo o alerta para a próxima safra, pois é a primeira vez que essa situação é vista a nível de áreas comerciais
no cerrado no Piauí, de acordo avalições e informações levantadas. Na região/núcleo de Uruçuí, tivemos relatos
também de Helicoverpa spp atacando espigas de milho, mas não conseguimos levantar informações quanto a
prejuízos relacionados a esse ataque, que em algumas áreas houve apenas algum ataque tardio e, pelas
informações levantadas, não houve manejo dessa praga em virtude da dificuldade de alvo e também em
detrimento do monitoramento entender que não haveria necessidade.

A lagarta Spodoptera frugiperda tem apresentado grande incidência nos materiais B2RF e GLT, causando danos,
mas não em grandes pressões como vista em safras anteriores. Já nos materiais Bollgard I, tem apresentado
dificuldades no manejo, principalmente nos períodos com maior intensidade de chuvas, desfavorecendo as
aplicações (dificuldade operacional e diminuição do residual dos inseticidas).
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Nesta safra temos identificado alguns pontos e/ou reboleiras com nematóide Rotylenchulus reniformis,
comumente conhecido como nematóide reniforme. Nesses pontos a quantidade de estruturas reprodutivas são
muito baixas além do fato das plantas se entregarem mais cedo, fechando seu ciclo precocemente.

Quanto ao Bicudo-do-algodoeiro nesta safra, a primeira detecção deu-se no núcleo de Santa Filomena ainda em
fevereiro, já na região/núcleo da Coaceral já houve necessidade, de acordo informações coletadas, de fazer
baterias de aplicações específicas para o inseto desde as fases iniciais da cultura, além da realização das
bordaduras. A quantidade de aplicações em área total estão variando entre 0 e 8. Mas todas as fazendas estão
fazendo as bordaduras semanalmente e as propriedades sem aplicações em área total, são fazendas que fazem
ótimo monitoramento, não planta algodão sobre algodão, os plantios da cultura de uma safra para a outra são
distantes, mas a Apipa recomenda, haja visto a complexidade do controle dessa praga, mesmo nessas situações,
além das bordaduras, pelo menos 2 aplicações em área total (em fazendas com BAS zero), sendo a primeira na
fase B1 e a segunda na desfolha, conforme mostra a tabela abaixo.

Figura 13: Tabela do BAS. Fonte: Boletim Técnico nº 01, Apipa

Figura 14 e 15: Bicudo-do-algodoeiro no botão e na flor
Outras pragas – Pulgão e mosca-branca são pragas que devem ser controladas para evitar problemas de virose,
diminuindo assim a produtividade e também problemas de qualidade de fibra quando há ataques com maior
pressão no final do ciclo da cultura. Não temos identificado dificuldade no manejo desses insetos até o momento.
Nesta safra, temos visto maiores danos por ácaro e tripes, mas que estão sendo bem manejados. Essas pragas têm
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maior ocorrência em períodos secos e quentes, uso excessivo de piretroides aumenta a população de ácaro. Não
houve veranicos no mês de março, apenas 15-20 dias em média no mês de abril, com isso, podemos considerar
que as chuvas têm sido relativamente ótimas para a cultura nesta safra, sendo em excesso em algumas fazendas
dos núcleos da Coaceral e Uruçuí. No mês de maio, chuvas seria necessário para a lavouras de safrinha e alguns
lotes de algodão mais novos, mas para as primeiras áreas plantadas, caso haja chuvas com muitos dias nublados,
podem haver maiores problemas com apodrecimento.
2.1 Soja
Nesta safra 2020/2021, de acordo informações levantadas, houve maiores problemas com a ferrugem asiática da
soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi a ponto de diminuir a produtividade em algumas lavouras (não
conseguimos informações de quantidades de lavouras com danos). Também não levantamos informações
suficientes que quantificasse o volume de perdas e nem se houve perda significativa a nível de Estado. Não
estimamos médias de produtividade de soja em todo o Estado, mas temos algumas informações de médias
variando entre 50 e 75 sacas/ha, com melhores resultados nas regiões de Baixa Grande do Ribeiro, Quilombo e
Coaceral (destacando que vários lotes de soja tiveram médias acima de 80 sacas por hectare).

Figura 16 e 17: Urédias de Phakopsora pachyrhizi
3. ÁREAS DE ROTAÇÃO
O ótimo manejo de soqueiras realizado pela maioria dos produtores na entre-safra passada, tem surtido bom
efeito, com isso, até o momento há baixa incidência da praga do bicudo na maioria das áreas produtoras (áreas
de rotação). Apenas no Núcleo de Santa Filomena há maior incidência de Bicudo presentes em tigueras/soqueiras
em áreas de rotação em propriedades sem cultivo de algodão comercial. Até o momento não identificamos
presença de bicudo em tigueras na beira de rodovia e estradas.

Figura 18 e 19: Alimentação de bicudo em botão à esquerda e larvas de bicudo à direita – áreas de rotação
As áreas de rotação com milho devem ser colhidas nos meses de maio e junho e será o momento de maior atenção,
pois nessas áreas podem conter tigueras com bicudo e assim se deslocarem para as áreas comerciais de algodão.
Mesmo sendo o final do ciclo do algodão, provavelmente não havendo muitos danos diretos, o manejo desses
bicudos devem ser realizado a fim de diminuir a população do inseto na próxima safra. A Apipa está planejando
nos meses seguintes realizar armadilhamento nessas áreas de rotação.
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4. ENSAIO DE CULTIVARES
Os ensaios de cultivares coordenados pela APIPA foram avaliados quanto ao seu comportamento, resistência a
ramularia, mancha alvo, virose, cavitação e apodrecimento. Algumas destas avaliações ainda são preliminares e
podem ser alteradas, como no caso do apodrecimento e portanto serão divulgadas em informativos posteriores.
5. RECOMENDAÇÃO DAS CONSULTORIAS
5.1 Consultor Dr. Eleusio Freire – Cotton Consultoria
Consideramos que as pulverizações em bordaduras estão sendo eficientes na maioria das propriedades e portanto
devem ser continuadas até o desfolhamento do algodoeiro, quando deverá ser efetuada uma pulverização em área
total com Malathion associado ao desfolhante, para eliminação de bicudos que tenham ultrapassado as faixas de
bordaduras. Nesta fase em que a maioria das lavouras já está com 21 a 27 nós, deverá ser procedido o travamento
das plantas com Tuval, para que elas possam dirigir toda a energia para o enchimento dos ponteiros. Em várias
fazendas verificamos a necessidade de realização de 1 a 3 aplicações de nitrato de potássio, na dosagem de 5
kg/ha semanais, prática considerada importante para a preservação das maças do ponteiro e para seu enchimento.
Apesar deste ser um ano de chuvas acima da média, não se deve alongar o ciclo do algodão, porque poderá
resultar em mais gerações de bicudos e agravamento dos problemas com esta praga.
5.2 Dr. Fábio Aquino – Entomologista Embrapa Algodão
A pressão de pragas está relativamente baixa na atual safra. O bicudo que causou maior pressão na safra anterior
está sob controle, há um desequilíbrio um pouco maior em Santa Filomena, mas as medidas estão sendo tomada
em tempo. Foi detectada a presença de Helicoverpa em milho e também em algodão, provavelmente migrando
do milho. Assim, devemos estar atentos à pressão no final da safra e remanescentes para safra seguinte. Como
não temos feromônios para monitorar Helicoverpa, uma opção é observar nas culturas de cobertura que virão
antes do algodão, ou utilizar armadilhas com atrativo alimentar. A permanência de lagarta remanescente de
cultivo de milho ou algodão com tecnologia Viptera é preocupante, pois poderá aumentar a frequência de alelos
resistentes a essa proteína, ocasionando incremento dos danos causados. Esse escape de Helicoverpa pode ser
ocasionado pela janela deixada devido ao controle eficiente da Spodoptera frugiperda nas cultivares com
tecnologia Viptera. Sabemos que a S. frugiperda é bastante agressiva e pode predar outras lagartas nos primeiros
instares, inclusive é canibal, então havendo seu controle pelo uso da tecnologia Viptera pode ocorrer o escape e
estabelecimento de outra praga, no caso outra lagarta, por isso devemos ficar atentos à evolução de danos e de
presença de outras espécies. Para o bicudo, a recomendação geral é para uma aplicação em área total no momento
da desfolha, mesmo nas áreas com menor pressão da praga. Essa aplicação é importante porque impacta a
população não detectável durante a safra e que poderá migrar para refúgios ou mesmo ficar nas tigueras e restos
culturais. Observamos a presença da lagarta da espiga (Elaphria agrotina).
6. RESUMO
As avaliações em campo denotam que os produtores devem melhor avaliar a problemática do apodrecimento das
maçãs do baixeiro por chuva, uma corriqueira situação que acontece em quase todas as safras. “A chuva favorece
o apodrecimento das maçãs do baixeiro em lavouras com maior incidência de doenças” essa afirmação é unânime
entre vários consultores. O apodrecimento também pode ser maior em lavouras mais altas, com maior densidade
de plantio etc. Seja qual for o motivo do apodrecimento, os produtores devem buscar diminuir esses problemas,
conseguindo assim melhores resultados.
Problemas com bicudo-do-algodoeiro são maiores onde não houve bom manejo nas áreas de rotação e isso mostra
quanto o manejo preventivo é importante. A prevenção também é importante para as lagartas, que não dão folga
aos produtores e devem ficar atentos para esses insetos e não deixar que adquiram resistência aos inseticidas e às
tecnologias embarcadas nos materiais. Os produtores também devem ficar atentos para novas pragas como
lagartas e nematóides. Ainda é cedo para estimar produtividade, mas avalia-se que poderá ser superior à safra
2019/2020.
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-INFORME CULTURA DO ALGODOEIROProteínas Bt e lagartas: atenção redobrada
Os cultivos intensivos têm grandes desafios para uma produção economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente
justa. No que tange as questões econômicas e ambientais, um dos grandes desafios é o manejo de pragas (MIP). A agricultura
brasileira é bastante dinâmica e tem se modernizado ano a ano. Um dos grandes aliados dos produtores é o uso de plantas
transgênicas resistentes a lepidópteros. Essa ferramenta já está em uso há alguns anos e tem trazido grandes ganhos para os
produtores. Porém devemos atentar e alertar para o seu uso, pois como temos visto as pragas tem conseguido subjulgar essa
tecnologia. Um exemplo é a lagarta Spodoptera frugiperda, praga que ataca diversas culturas, além do algodão, e hoje se encontra
disseminada em diversas áreas. Seu sucesso como praga, deve-se a sua grande capacidade de se adaptar e consequentemente
selecionar indivíduos resistentes às proteínas Bt. Deve-se estar atento ainda que uma vez resistente, as gerações seguintes tenderão
a se reproduzir sobre plantas resistentes, é o que chamamos de condicionamento pré-imaginal. De acordo com Malaquias e
colaboradores (2019), lagartas de S. frugiperda apresentaram comportamento de preferir às plantas transgênicas que expressavam
as mesmas proteínas, criando assim uma nova população ou comunidade de indivíduos resistentes. Se isso apenas não fosse
suficiente, temos observado a presença de Helicoverpa, já alertado por Crosariol Netto et al. (2018), escapando de milho com
proteína Vip3 e se alimentando sobre algodão que expressa a mesma proteína. Assim, observamos que uma vez que essa proteína
foi capaz de controlar a S. frugiperda, abriu espaço para entrada de outra lagarta extremamente voraz. Esses fatos são comuns de
ocorrer, porém quando se tem grandes áreas com certa concentração de recursos, isso acaba tornando o manejo de pragas,
especificamente de lagartas mais complexo. Reforçamos que é fundamental que as equipes técnicas das fazendas estejam atentas
ao aparecimento de lagartas em algodões ou milho que teoricamente não deveriam estar presentes.
Malaquias, J.B.; Caprio, M.A.; Godoy, W.A.C.; Omoto, C.; Ramalho, F.S.; Pachú, J.K.S. 2019. Experimental and theoretical landscape
influences on Spodoptera frugiperda movement and resistance evolution in contaminated refuge areas of Bt cotton. Journal of Pest Science.
(https://doi.org/10.1007/s10340-019-01145-1).
Crosariol Netto, J.; Rolim, G.G.; Scoz1, L.; Martins, E.S.; Pitta, R.M.; Viana, D.L.. Helicoverpa armigera: ameaça a lavouras Bt de algodoeiro.
Circular Técnica 35/2018. IMA-MT. (https://imamt.org.br/wp-content/uploads/2018/08/circular_tecnica_edicao35_bx_1.pdf)

,
Esse informativo teve sua divulgação em 04/05/2021, com informações coletadas no mês de março e abril de
2021, através de visitas às propriedades.

Apoio Financeiro

APIPA no YouTube

APIPA no Instagram

Rua Sol Nascente, 10 – Novo Horizonte
Uruçuí – PI 64860-000
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