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1. EVENTOS
No mês de novembro tivemos visitas dos consultores Dr. Fábio Aquino e Dr. Eleusio Freire visitando algumas
propriedades para concluir planejamento sobre a realização de ensaios de cultivares, além de outros assuntos
relacionados a safra 2020/2021. Teve realização de pelo menos um treinamento sobre pragas e ficou pré-agendado
a realização de outros treinamentos entre os meses de janeiro e fevereiro, período da finalização dos plantios.
No início de dezembro o consultor Dr. Eleusio esteve na região de Uruçuí e Santa Filomena, para organizar os
ensaios de cultivares e outros detalhes sobre a nova safra. As visitas das consultorias para a próxima safra estão
pré-agendada conforme abaixo:
1ª visita: segunda quinzena de Janeiro
2ª visita: segunda quinzena de Fevereiro
3ª visita: segunda quinzena de Março
4ª visita: segunda quinzena de Abril
5ª visita: segunda quinzena de Maio
6ª visita: segunda quinzena de Junho
Na segunda quinzena de dezembro do corrente ano, será divulgado o primeiro boletim técnico da Apipa, intitulado
“BOLETIM TÉCNICO 01” com muitas informações sobre manejo de bicudo, informações sobre ensaio de
cultivares, manejo de soqueiras, controle biológico, além de várias outras.
No último mês de novembro, o consultor Jonas Guerra, da Guerra Consultoria, faleceu em virtude de
complicações por conta do Covid-19. A Cotonicultura Brasileira perde um grande protagonista desse setor que
desde os anos 1990 tem contribuindo com sua expertise aos produtores de algodão.
2. PANORAMA DO ALGODÃO
No mês de outubro e novembro se deu o vazio sanitário do algodão com data pré-estabelecida entre 20 de
setembro e 20 de novembro. No entanto, apenas em 19% das áreas houve eliminação das soqueiras em sua
totalidade considerando a data do vazio sanitário. No período entre outubro e dezembro está em curso o
armadilhamento pré-plantio da safra 2020/2021 e por enquanto apresenta resultados satisfatórios, uma vez que
as capturas estão baixas. Para a próxima safra, em virtude das baixas produtividades nesse ano e ótimos preços
da soja e milho, está previsto área plantada de apenas 6.800 há, redução de quase 61% em relação à safra anterior.
3. BICUDO – ÁREAS DE ROTAÇÃO
As áreas de rotação de primeiro ano para a safra 2020/2021 será de 17256 hectares, pois todas as fazendas que
permanecerão na cultura, farão rotação com soja e milho, portanto, sem repetir algodão sobre algodão. As áreas
de rotação de segundo ano, são menos problemáticas e somam pouco mais de 2000 mil hectares.
3.1 Destruição de Soqueiras – Vazio Sanitário
A eliminação dos restos culturais tem acontecido, em boa parte das áreas (47,31%), somente no ato da dessecação
para plantio da soja ou do milho na presente safra (figura 01).
Durante a entre safra havia muita soqueira com presença de botões, inclusive com presença de postura de bicudo,
embora em poucos locais. De acordo com as avaliações em campo, apenas 19% das áreas o vazio sanitário foi
respeitado, com a eliminação total dos restos culturais.
De modo geral, o manejo de soqueiras no Piauí tem sido mais eficiente com uso de métodos mecânicos, pois há
pouca umidade na entressafra e, com isso, as soqueiras têm pouca brotação, inviabilizando uso de químico para
sua eliminação em alguns casos. De qualquer modo, é necessário conseguir chegar num método que seja eficiente
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para a eliminação dos restos culturais fazendo com que haja convivência aceitável com o bicudo. Por enquanto,
as áreas de algodão são poucas e distantes uma das outras e isso favorece o controle da praga.

Figura 01 – Soqueira de algodão com recente aplicação de 2,4D (dessecação para plantio da soja ou milho,
novembro)

Figura 02 – Postura de bicudo em botão – soqueira não destruída até primeira quinzena de novembro
Nesse ano, como choveu mais cedo, as soqueiras tiveram boa brotação (novembro) e assim os produtores estão
conseguindo realizar uma boa dessecação.
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Figura 03 – Soqueiras de algodão
3.2 Armadilhamento pré-safra
Em virtude de poucos produtores conseguirem cumprir o vazio sanitário, a expectativa era que as armadilhas
capturassem uma grande quantidade de bicudos, o que não está acontecendo. Porém, os produtores rebaixaram
bem o bicudo com as baterias de aplicação. No entanto, o fato do não cumprimento do vazio sanitário por alguns
produtores, pode estar interferindo na não captura de bicudos, pois os insetos podem estar no interior dos talhões.

Figura 04 – Bicudo em armadilha
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Até o momento, as capturas de bicudos nas fazendas somam apenas 41 insetos, com isso, de acordo com os
cálculos, o BAS fica na faixa de 0,01 sendo um ótimo resultado até aqui.
4. NÚCLEOS PRODUTORES
A maioria dos produtores iniciam normalmente os plantios do algodão nos primeiros dias de dezembro. Até a
data de divulgação desse Informativo Técnico (10/12/2020), nenhuma área de algodão havia sido plantada. Houve
previsões de chuvas na primeira semana de dezembro, mas infelizmente foram poucas. Uma alternativa utilizada
na safra anterior por alguns produtores foi o “plantio no pó” e, embora haja alguns riscos nessa atividade, não é
descartada seu uso na safra atual. Como já bem divulgado, as áreas de algodão diminuíram sobremaneira nessa
safra, com perspectivas de plantio de apenas 6890 ha. Confirmando esse número, a queda no plantio atual será
de 60,1% inferior à safra 2019/2020. Reforçando os motivos para essa grande redução nas áreas de plantio, temos
a queda nos preços da pluma associado aos bons preços da soja e do milho. No Piauí temos produtores novos na
cultura, com pouca estrutura operacional e, isso pode ter também contribuído para a decisão final. Outro motivo
para a baixa no plantio, além do preço da pluma, que historicamente tem sido apontado como o principal motivo
para as reduções de área, acreditamos que as baixas produtividades obtidas, tem contribuído com igual
importância.
Núcleos
Uruçuí
Bom Jesus
Santa Filomena
Coaceral
Total

Safras
2019/20
9383
2705
2957
2211
17256

2020/21*
5890
0
300
700
6890

%
-37,23%
-100,00%
-89,85%
-68,34%
-60,1%

*De acordo informações coletadas até primeira quinzena de dezembro de 2020.

Figura 05 - Porcentagens de diminuição nas áreas de plantio nos núcleos produtores
As áreas destinadas à cultura da soja estão plantadas em torno de 60-80% e, os produtores aguardam chuvas para
finalizar os plantios da oleaginosa e iniciar o plantio do milho e algodão. As perspectivas nas regiões estão muito
boas, pois tem chovido relativamente bem até o momento, embora muitos estejam apreensivos que aconteça
veranicos muito grandes que prejudiquem as áreas de soja já plantadas e atrasem demais o plantio do algodão,
condição verificada na safra anterior.
4.1 Cultivares
As cultivares que devem ser utilizadas comercialmente nessa safra pelos produtores, de acordo último
levantamento, são as seguintes: FM 985 GLTP, DP 555 BGRR, TMG 44 B2RF e IMA 5801 B2RF. As cultivares
que a Apipa utilizará para realizar ensaios/testes com apoio das fazendas e Fundação Bahia, são as seguintes: DP
1734 B2RF, DP 1746 B2RF, DP 1637 B2RF, TMG 44 B2RF (RX), IMA 5801 B2RF (RX-raça 1 e 2 e tolerante
ao nematóide Meloidogyne incognita), BRS 432 B2RF, BRS 436 B2RF, BRS 437 B2RF (RX), BRS 500 B2RF
(RX-raça 1 e 2), FM 985 GLTP e DP 555 BGRR.
5. DICAS E ALERTAS DA CONSULTORIA
5.1 Dr. Fábio Aquino – Entomologista Embrapa Algodão
Observamos um certo aumento na pressão de bicudo na safra 2019/2020, mais notadamente no final da safra. As
medidas foram tomadas em tempo, por parte dos produtores, e os danos foram minimizados. Na safra 2019/2020
a cultivar FM 985 GLTP teve sua área ampliada e isso trouxe vantagens para os produtores, principalmente no
manejo da Spodoptera, contudo, conforme tem sido alertado desde a safra 18/19 e, reforçado nos informativos
técnicos da safra 19/20, a não necessidade de controle inicial para Spodoptera pode dar espaço para entrada do
bicudo e outras pragas como o percevejo marrom da soja (Euschistus Heros). A cultivar não é responsável pela
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presença desses insetos, apenas essa atenção deverá ser dada quando ela ou outra, com a tecnologia viptera, for
usada. É comum quando uma nova tecnologia é introduzida, serem necessários ajustes fitotécnicos e
fitossanitário. Complementarmente, entendemos que o uso de produtos biológicos deve ser estimulado, pois é
uma ferramenta estratégica não só pela eficiência, mas para minimizar a pressão de seleção dos outros métodos
de controle sobre as pragas. Então, orientamos que as fazendas pensem em estratégias para inserir o controle
biológico, seja por incremento ou conservação.
5.2 Dr. Eleusio Freire – Cotton Consultoria
O encerramento de uma safra e preparação da próxima, nos permitiram concluir o seguinte: as melhores cultivares
recomendadas de acordo desempenho e produtividade foram a TMG 44 B2RF, FM 985 GLTP, IMA 5801 B2RF,
DP 1746 B2RF, DP 555 BGRR; a abertura de plantios deve ser feita sempre com TMG 44 B2RF por dar menos
apodrecimento; usar a IMA 5801 B2RF em solos com suspeita de nematoide ou mais arenosos; procurar adquirir
as sementes e defensivos agrícolas recomendados com antecedência, para não correrem riscos de terem que fazer
substituições não recomendadas; evitar plantios em solos compactados; revisão de bicos de pulverizadores e
aviões para garantir pulverizações em UBV, BVO ou baixo volume com vazão abaixo de 50 l/ha, por serem mais
eficientes para o controle de bicudos. Apressar planejamento de plantio para conseguir plantar na janela ideal de
plantio dentro do mês de dezembro.
6. RESUMO
Tivemos uma safra com muitos aprendizados e, nessa nova jornada, deveremos melhorar, dentro do âmbito do
manejo com o bicudo, nos atentando para melhorar o manejo de tigueras e de soqueiras após a colheita, pois se
as áreas do Estado tiverem aumento substancial com o manejo atual, poderá ter problema com a praga,
aumentando os custos de produção. Outro ponto que os produtores têm como desafio é o aumento da
produtividade do algodão nas próximas safras, para se recompor a rentabilidade histórica da cotonicultura, frente
a soja e milho. Qualidade da fibra deverá ser buscada, para isso, a Apipa tem buscado apoio de produtores para a
realização de ensaios com cultivares a fim de identificar as mais estáveis para a região, mas também, com
melhores qualidade de fibras.
Esse informativo teve sua divulgação em 10/12/2020, com informações coletadas nos meses de novembro e
dezembro, através de visitas às propriedades.
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