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1. ATIVIDADES TÉCNICAS DA APIPA - Eventos 

 

Rodadas Técnicas – Consultoria 

 

Foto 01: Visita na 

fazenda Cerrato – Santa 

Filomena 

 

Realizamos a 

primeira visita dos 

consultores às fazendas 

produtoras de algodão 

no Estado. Segue abaixo 

a programação das 

próximas visitas, 

confirmadas e 

agendadas. 

 

Visita 01: 01 a 

06/02/2021 – realizada; 

Visita 02: 08 a 

13/mar/2021 – confirmada; 

Visita 03: 05 a 10/abr/2021 – agendada; 

Visita 04: 26/abr a 01/mai/2021 – agendada; 

Visita 05: 24 a 29/mai/2021 – agendada; 

Visita 06: 28/jun a 03/jul/2021 – agendada. 

 

Na visita realizada entre primeiro e seis de fevereiro, rodamos pelos núcleos da Coaceral, Santa Filomena 

e Uruçuí. Foram realizadas as primeiras avaliações da safra 2020/2021, consideradas muito positivas, em virtude 

do plantio realizado dentro da janela e clima favorável, mas é cedo para criar expectativas quanto à produção. Os 

consultores têm instigado os produtores e responsáveis das fazendas a buscarem uma produtividade de pelo 

menos 300 arrobas por hectare. A equipe técnica da Apipa acredita nesse potencial e alerta que essas médias 

devem ser buscadas pelos produtores, uma vez que médias abaixo de 253 @/ha (média geral safra 2019/2020), 

considerando custos médios de produção, poderão ser consideradas inviáveis economicamente. 

 

2. PANORAMA DO ALGODÃO 

 

Foto 02: Postura de 

bicudo em botão floral 

 

Considerando a 

semana de 15 a 19 de 

fevereiro, o algodão está 

entre 30 e 55 DAE (a 

maioria com até 13 nós). 

Por enquanto, os 

maiores problemas tem 

sido em relação ao 

pulgão do algodoeiro, 

que tem apresentado 

pressão em vários lotes 

e fazendas. Dentre as 

demais pragas, 

consideradas as 
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principais, Spodoptera não tem aparecido muito, somente em cultivares Bollgard I (e refúgios). Outras pragas 

como mosca-branca (Bemisia tabaci) e trips (Frankliniella schultzei) tem aparecido constantemente, com pressão 

em menos áreas. 

Quanto ao Bicudo-do-algodoeiro, encontramos em tigueras de algodão e não deve demorar muito para 

infestar as lavouras comerciais, infelizmente. Essa é uma preocupação muito grande, pois o algodão com menos 

de 60 DAE, o número de aplicações em área total pode aumentar significativamente, além dos danos diretos. 

Portanto, esse é o momento para os produtores continuarem (e reforçarem) os manejos preventivos contra 

o bicudo, uma vez que ainda é cedo e a praga já esta presente em algumas áreas. 

Os produtores estão fazendo as primeiras aplicações de regulador de crescimento e fungicidas, além das 

aplicações para mosca-branca, pulgão, lagartas e demais pragas.  

 

Foto 03 e 04: Pulgão-do-algodoeiro a esquerda e Spodoptera frugiperda à direita 

 

Foto 05 e 06: Imagem a esquerda Mosca-branca e trips à direita 

 

2.1 Ensaio de cultivares (Dr. Eleusio Freire) 

 

As avaliações dos ensaios serão mais efetivas na próxima visita da consultoria, quando as lavouras 

deverão estar com média de até 70 DAE – Dias Após Emergência. 

De acordo com as avaliações na semana de 01 a 06 de fevereiro pelo Consultor Dr. Eleusio Freire, a 

maioria das cultivares estavam com 5 a 8 nós e 20 a 30 cm de altura. Já as notas para a mancha de Ramularia 

areola chegaram até 1,5 apenas. As notas referentes a essa doença vão de 1 a 5, sendo 1 sem danos e 5 danos em 

toda a planta. Por enquanto não há nada a ressaltar sobre nenhuma cultivar ou problema em especial. 

 

2.2 Soja e Milho 

 

Quanto as culturas da soja e do milho, estão desuniforme por causa de poucas chuvas nas regiões, sendo 

que há várias fazendas com boas lavouras e também muitas com lavouras/lotes que chegaram a quase 30 dias de 

veranico ou mais. Na semana de 15 a 19 de fevereiro, verificamos que choveu bem em todas as regiões produtoras 

do Estado, dando fim a veranicos de mais de 45 dias (fazendas sem cultivo de algodão), portanto, espera-se 

prejuízos na soja e em algumas áreas de milho (não fizemos estimativas de perdas). Vale destacar que os veranicos 

atingiram as áreas com algodão, mas que não houve nenhum prejuízo para a cultura. 
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3. BICUDO – Áreas de rotação e eliminação de tigueras 

 

Embora na maioria das áreas de rotação tenha sido feito um bom manejo de soqueiras e tigueras, algumas 

apresentam tigueras de algodão, principalmente em falhas de plantio ou beira dos talhões. Como neste momento 

as culturas da soja e do milho estão bem fechadas, conseguem abafar bem as possíveis tigueras ou soqueiras 

existentes. Por enquanto, encontramos a presença de poucos Bicudo em tigueras ou soqueiras, mas já estamos 

reforçando o trabalho com a eliminação dessas plantas em algodoeiras e beira de estradas. 

 

Eliminação de tigueras 

 

Nesse período as atividades de eliminação de tigueras tem se intensificado bastante. Vale destacar que até 

o momento não temos identificado a presença do Bicudo em beira de estradas e rodovias, apenas em tigueras ou 

soqueiras em carreadores de fazendas. 

 

Foto 07 e 08: À direita: tiguera de algodão abafada em área de rotação com milho e braquiária. À esquerda: 

atividade de eliminação de tigueras no núcleo de Uruçuí 

 

Segue abaixo informações sobre manejo de soqueiras e tigueras contidas no BOLETIM TÉCNICO Nº 01 

da Apipa. 

 

Controle de algodão dentro das áreas de soja – usar herbicidas de pré e pós emergência seguintes:  

- Sulfetrazona + Fomesafem = Boral 500 SC + Flex 250 SL  

- Metribuzim + Flumicloraque Pentilico = Tenace 480 SC + Radiant 100 EC  

- Metribuzim + Fomesafem = Tenace 480 SC + Flex 250 SL 

 

Controle de algodão dentro das áreas de Milho:  

- Usar Atrazina em pós emergência com óleo vegetal. Tem-se usado também, associado ou não ao Atrazina, os 

princípios ativos Nicossulfuron (Accent), Mesotriona (Calisto), Tembotriona (Soberan) e Carfentrazona etílica 

(Aurora). A escolha do produto e as doses devem ser consultadas anteriormente, pois algumas aplicações são 

específicas e podem apresentar fitotoxidade para a cultura. 

 

4. RECOMENDAÇÃO DAS CONSULTORIAS 

 

4.1 Consultor Dr. Eleusio Freire – Cotton Consultoria 

 

Como resultado da nossa última visita verificamos que os problemas com bicudos ainda não começaram, 

porém temos que reforçar as medidas preventivas divulgadas no Boletim 01 da APIPA, incluindo as seguintes: 

- Manter as pulverizações em bordaduras semanais ou em intervalos de 5 dias na largura definida para cada 

fazenda; 

- Fazer as amostragens semanais de pragas e, especialmente nas bordaduras para identificar locais de entradas de 

bicudos. Constatada uma bordadura, como local de entrada de bicudos na lavoura, dobrar a largura de 

pulverização nesta bordadura e reduzir o intervalo para 5 dias. Ressaltamos que os custos das pulverizações de 

bordaduras são muito baixos, correspondendo a aproximadamente 1/20 de uma pulverização em área total e 
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portanto não devemos pensar em economizar nesta prática. Vamos trabalhar com foco de manutenção das metas 

de 300 @/ha e no máximo 7 aplicações contra bicudos nesta safra, na maioria das fazendas. 

 

4.2 Dr. Fábio Aquino – Entomologista Embrapa Algodão 

 

Atentar para as tigueras dentro e fora dos plantios. O algodoeiro entra na fase de maior susceptibilidade 

ao bicudo neste momento, a partir dos 30 DAE e, a presença de tigueras próximas aos plantios poderá 

antecipar a entrada do bicudo nas áreas, mais ainda, bicudo com elevado potencial reprodutivo, pois não 

virão do cerrado, pois já vem se multiplicando sobre as tigueras. Reforçar o controle de bordadura, nas áreas 

onde já estiver em B1 e já ter feito uma aplicação em área total. Então quanto mais tigueras mais bicudos (em 

tese). 

Destacamos que a cada 20 dias, aproximadamente, temos uma nova geração de bicudos emergindo, esses 

indivíduos precisam de três a cinco dias para iniciar seu processo de multiplicação. Contudo, é nesse intervalo de 

três a cinco dias que ele está mais vulnerável, pois precisa se alimentar, ou seja, fica mais exposto a ação dos 

inseticidas. A pulverização nesse tempo tende a ter maior eficácia no controle da praga. 

 

5. RESUMO 

 

As áreas de algodão continuam com bom desenvolvimento e, o clima favorável e baixa pressão da lagarta 

Spodoptera frugiperda até o momento, anima os produtores, apesar da pressão de Pulgão-do-algodoeiro e outras 

pragas. Todavia, a identificação de bicudo próxima de áreas comerciais, poderá diminuir a tranquilidade de alguns 

produtores e técnicos. 

Com bons preços da pluma no mercado externo, os produtores que ainda não fecharam venda da pluma, 

podem conseguir boa rentabilidade. Vale destacar que o preço do caroço também estar muito atrativo. Por fim, 

temos boas possibilidades de obter boa produtividade nesta safra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I N F O R M E  S O B R E  A  C U L T U R A  D O  A L G O D O E I R O - 
 
Falando um pouco sobre Correção de Solos... 
 
CALAGEM 

 

A acidez dos solos, acompanhada de elevados teores de alumínio e/ou baixos teores de cálcio, afeta negativamente o desenvolvimento radicular 
e o crescimento do algodoeiro, refletindo diretamente na produtividade. No Cerrado, o critério mais utilizado para determinar a quantidade de calcário a 

ser aplicada no solo é o método da saturação por bases, o qual se baseia na relação estreita que existe entre a saturação por bases e o pH do solo, medido 

em solução de CaCl2 0,01M. Valores de saturação por bases na faixa de 45% a 50% são suficientes para neutralizar o alumínio tóxico. Porém, o nível de 
exigência do algodoeiro em saturação por bases parece estar relacionado, também, com a tolerância das cultivares à disponibilidade de manganês no solo 

(ROSOLEM et al., 2000; ROSOLEM & FERELLI, 2000). Em solos de textura média e argilosa, há evidências que a cultura do algodoeiro responde 

positivamente à calagem no Cerrado até a saturação por bases de 60%, mesmo em condições de sequeiro. 
O tipo de calcário (calcítico, dolomítico ou magnesiano) não influencia a eficiência da calagem, com relação à correção da acidez. Entretanto, 

como o algodoeiro é exigente em magnésio e, também, devido às elevadas quantidades de potássio que são aplicadas na adubação da cultura, indica-se o 

uso de calcário dolomítico ou magnesiano quando o teor de magnésio no solo for inferior a 0,6 cmolc/dm3 (solos com teor de argila inferior a 350 g/kg) 
ou 0,7-1,0 cmolc/dm3 (solos com teor de argila acima de 350 g/kg). 

 

GESSAGEM 

 

Para o algodoeiro, mais importante que elevar a saturação por bases da camada superficial do solo para valores acima de 50-60% é favorecer o 

aprofundamento do sistema radicular nas camadas subsuperficiais, buscando-se aumentar a saturação por bases nas camadas de 20-40 a 40-60 cm de 
profundidade. Para isso, a melhor opção é o uso do gesso, que por ser mais solúvel e mais móvel no solo que o calcário, apresenta a capacidade de aumentar 

os teores de cálcio e enxofre e diminuir a saturação por alumínio trocável nas camadas subsuperficiais do solo. Com isso, criam-se condições químicas 
mais favoráveis para o aprofundamento do sistema radicular, permitindo a exploração de maior volume de solo e maior absorção de água e nutrientes 

pelas plantas. Assim, as plantas superam com maior facilidade a deficiência de água durante a ocorrência de “veranicos”, como os que frequentemente 

ocorrem no Cerrado. 
 

Fonte: 

MANEJO DE SOLO E RESPOSTAS DO ALGODOEIRO À CALAGEM E ADUBAÇÃO NA REGIÃO DE CERRADOS DE GOIÁS E BAHIA 

Maria da Conceição Santana Carvalho - Eng. Agr., D.Sc., Pesquisadora da Embrapa Algodão 

Gilvan Barbosa Ferreira - Eng. Agr., D.Sc., Pesquisador da Embrapa Roraima 

Flávia Cristina dos Santos - Eng. Agr., D.Sc., Pesquisadora da Embrapa Cerrados 
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Esse informativo teve sua divulgação em 19/02/2021, com informações coletadas no mês de fevereiro de 2021, 

através de visitas às propriedades. 
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