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Manejos iniciais

1. ATIVIDADES DA APIPA

No mês de janeiro a equipe técnica da Apipa realizou visita técnica em todas as fazendas
produtoras de algodão afim de fazer as primeiras avaliações dos plantios. Além disso, houve o
mapeamento das áreas cultivadas e coleta das informações de variedades plantadas assim como
outros dados das lavouras de algodão. 
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janeiro de 2022 foi marcado pelo fim do plantio
do algodão e os manejos iniciais de doenças
como a mela e tombamento, ambos causado pelo
fungo Rizoctonia solani. A data de plantio foram
as seguintes: Coaceral – início 26 de novembro e
final 21 de dezembro (lotes mais velhos com 66
DAE), Santa Filomena – plantio realizado entre
os dias 06 e 14 de dezembro (lotes mais
adiantados com 56 DAE) e Uruçuí – início em 10
de dezembro e final em 17 de janeiro (lotes mais
adiantados com 52 DAE). O excesso de chuvas a
partir de 18 de dezembro, no Núcleo de Uruçuí,
fez com que o plantio finalizasse somente na se-
'''''
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No início de fevereiro a Apipa teve participação
no III Dia de Campo da Insolo (Unidade Ipê)
localizada em Baixa Grande do Ribeiro. A
participação da Apipa no evento foi muito
relevante pois apresentou seus objetivos e
estratégias para um produtor de soja entrar no
algodão assim como estratégias de manejo das
principais pragas. Anteriormente ao evento, o
Agrônomo da Apipa juntamente com o consultor
Dr. Eleusio Freire da Cotton Consultoria
estiveram realizando Rodada Técnica em todos os
núcleos produtores do Estado, iniciando por
Uruçuí, em seguida, Coaceral e Santa Filomena.

Figura 02 - Avaliação algodão na fazenda Cerrato.

Figura 01 - Registro III Dia de Campo Insolo.

gunda quinzena de janeiro de 2022, já saindo da janela ideal para a cultura. Nesta safra não houve informações quanto a
replantios de algodão em nenhuma fazenda. Não houve problemas na germinação na maioria das fazendas e, apesar de
alguns produtores relatarem estarem com baixo stand em alguns lotes, abaixo de 80 mil plantas por exemplo, a equipe
técnica da Apipa e consultoria considera um stand

Figura 03 - Mancha de ramularia

ainda muito favorável a uma boa produtividade,
desde que a distribuição entre plantas não esteja
tão desuniforme. Nesse stand de 80 mil plantas,
considerando espaçamento de 0,81 m, são 6,48
plantas por metro linear. Evidentemente, que
algumas cultivares se encaixam melhor com
população superior, mas não é o caso dos relatos
em questão. Quanto aos problemas de mela e
tombamento, foram realizados até três aplicações
de fungicidas visando essas doenças, pois as
primeiras áreas germinadas, ficaram praticamente
um mês com chuvas constantes, com pouca lumi-
''

2. PANORAMA DO ALGODÃO

Nesta safra 2021/2022 a área plantada totalizou 14.720,5 hectares (Uruçuí com 59,19% das áreas de plantio), Coaceral
38,66% e Santa Filomena 2,15%, número 1,93% inferior à perspectiva inicial que eram de 15.011 hectares. O mês de
'''''''''''
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etc. Quanto às demais pragas, já foram realizadas aplicação para Helicoverpa spp em cultivos de refúgio e para Spodoptera
frugiperda em algodão com tecnologia Bollgard I, que possui apenas uma proteína para lagartas, a Cry1Ac. As cultivares
plantadas comercialmente nesta safra 2021/2022 seguem abaixo na tabela 01.

Figura 04 - S. frugiperda em cultivar Bollgard I.

nosidade, além de parte de lotes com
encharcamento. As primeiras lesões da mancha de
ramularia já apareceram no Núcleo de Uruçuí.
Quanto as pragas, a principal dificuldade
atualmente é o pulgão-do-algodoeiro (Aphis
gossypii), algumas fazendas já vai para a quarta
aplicação. Como foram feitas as coberturas de N
em janeiro na maioria dos lotes, é normal maior
pressão dessa praga, porém, mesmo em lotes sem
as coberturas iniciadas, há uma maior pressão de
pulgão nesta safra. Os principais princípios ativos
(P.A.) que estão sendo utilizados para pulgão são:
Imidacloprid, bifentrina, carbosulfano, sulfoxaflor
'' 

Quanto as cultivares mais
plantadas, alguns produtores
preferem plantar materiais
sem a existência de royalties,
como o DP 555 BGRR
(transgenia vencida), pois as
cultivares com tecnologia
atuais encarecem muito  o
custo de produção final.
Porém, as cultivares sem
royalties não tem tolerância à
lagarta Spodoptera frugiperda
'e nem a Helicoverpa spp, fato que tem forçado muitos produtores a migrar para tecnologias que controlem essas pragas a
exemplo da adesão pela maioria dos produtores pelo material FM 985 GLTP, com melhor estabilidade de produtividade no
Piauí, considerando as últimas safras. Somente para frisar, nos materiais Bollgard I não tem sido identificado nenhuma
outra lagarta se não a S. frugiperda, controlando bem as falsas medideira (Chrysodeixis spp) e curuquerê do algodoeiro
(Alabama argilacea). Vale destacar que as cultivares mais atuais possuem tecnologia (maior flexibilidade no uso de
diferentes herbicidas) para manejo de ervas daninhas que facilitam o operacional das fazendas, mas ainda assim há
dificuldade no controle de ervas como vassourinha de botão, caruru, trapoeraba, corda de viola entre outras.

Uma outra grande problemática do cultivo de algodão no Piauí tem sido a mancha de ramulária, causada pelo fungo
Ramularia areola, sendo necessário muita atenção e normalmente as cultivares sensíveis levam mais de dez aplicações
durante o ciclo. No mercado há várias opções de variedades tolerantes a essa doença, as chamadas RX e RM, a exemplo a
TMG 44 B2RF RX, porém esse material não tem entregado boas produtividade e praticamente saiu das áreas comerciais do
Estado nesta safra, sendo substituídas por outras como a própria FM 985 GLTP, FM 974 GLT, TMG 81 WS entre outras. A
cultivar FM 978 GLTP RM, parece estar entrando para substituir a FM 985 GLTP, tem a mesma tecnologia para lagartas e
herbicidas acrescida da tolerância para ramulária e com melhor fibra, basta apenas ter estabilidade de produtividade e bom
rendimento de fibra no Estado para ganhar a adesão dos produtores nas próximas safras. A TMG 31 B3RF RX, assim ''

Tabela 01 - Cultivares mais plantadas na safra 2021/2022.
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2.1 Resumo: Cultivares e tecnologias
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como a cultivar anterior, entre outras, é a primeira vez que são cultivadas no Estado e, portanto, serão avaliadas e os
resultados serão divulgados no terceiro boletim da Apipa entre os meses de outubro e novembro. As cultivares que tem
melhor se destacado nos últimos anos são as com ciclo médio a longo.

2.2 Manejo de bicudo

Durante as visitas não tem sido detectado bicudo nas áreas comerciais. Os produtores do núcleo da Coaceral iniciaram as
aplicações na fase B1 do algodão, onde fazem uma bateria de três aplicações nesta fase, além das bordaduras
semanalmente. Em Santa Filomena e Uruçuí também já iniciaram as aplicações em bordaduras e estão sendo recomendadas
aplicações no B1. Quanto ao armadilhamento realizado nos meses de outubro, novembro e dezembro, o número BAS
médio ficou apenas em 0,01, mas isso não é motivo para baixar a guarda para o bicudo, pois há presença atualmente em
vários pontos em tigueras nas estradas e, portanto, estaremos atento sempre.

Pág 04

dão na safra 2020/2021) foram plantadas com
milho e 69% foram semeados com soja. Os
manejos dessas áreas foram feitos com uso de
dessecantes para plantio acrescido de uso de pré-
emergentes no plante-aplique, além de aplicações
em pós para eliminar tigueras de algodão, como o
fomesafem, atrazina+tembotriona, 2,4-D Sal Colina
(na Soja Enlist E3®) e dicamba (Soja Intacta2
Xtend®). De modo geral, as áreas de rotação estão
bem manejadas e serão acompanhadas nas visitas.
Nessas áreas há necessidade de aplicação de 2,4D
após a colheita da cultura para eliminação das
tigueras e/ou soqueiras de algodão remanescentes.
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Figura 05 - Tiguera dissecada em área de rotação

No mês de janeiro, em virtude de chuvas
constantes, houve muita germinação de tigueras na
beira das rodovias principalmente no núcleo de
Uruçuí. Para a realização da atividade de
eliminação de tigueras contamos com apoio das
fazendas, mas principalmente através de diaristas.
Realizamos eliminação de tigueras na PI-247 entre
as fazendas Canel e Progresso e na rodovia sentido
Baixa Grande do Ribeiro.

Como divulgado no relatório safra 2021/2022, divulgado em janeiro, 31% das áreas de rotação (áreas cultivadas com algo- '

2.3 Destruição de Soqueiras safra 2020/2021

2.4 Eliminação de tigueras em estradas e rodovias

2.5 Ensaios de cultivares de Algodão

Em quase todas as fazendas com áreas comerciais
de algodão, foram plantados parcelões com cultiva-
'

Figura 06 - Eliminação de tigueras de algodão

res para avaliação. Em três fazendas foram instalados ensaios menores, com um maior número de variedades. Tanto os
parcelões como os ensaios menores serão avaliados para que no final tenhamos resultado da mesma cultivar em vários
locais do Estado.
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COMPORTAMENTO DO ALGODOEIRO EM SOLOS ENCHARCADOS

A planta de algodão possui mínima tolerância a solos encharcados/saturados. Em condições de baixa oxigenação, o algodoeiro busca por alternativas para mitigar tais efeitos negativos, desde a
formação de raízes adventícias, alongamento do caule, alterações fisiológicas etc. Atipicamente, neste ano, as áreas produtoras de algodão, especialmente no Piauí, têm registrado pontos de
encharcamento, em decorrência do excessivo volume de chuvas, ocasionando problemas de apodrecimento de plântulas nessas áreas. Concomitantemente, com os solos mais úmidos, somado a
umidade do ar constantemente alta e a baixa insolação, tal cenário tem facilitado a ocorrência de doenças fúngicas nas áreas cultivadas com o algodão. Mela e tombamento foram as doenças
mais observadas durante o período chuvoso, resultando em redução de população e atraso no desenvolvimento da planta. Como consequência, o crescimento radicular é limitado e a absorção de
nutrientes é reduzido, principalmente de N. A menor absorção dos nutrientes está associada a menor atividade radicular, provocado pelo efeito do alagamento.

É interessante destacar que o algodoeiro apresenta maior taxa de crescimento radicular até a fase de florescimento, que é quando a maior parte dos carboidratos produzidos até a fase de
florescimento é destinada às raízes. Dessa forma, o excesso de água interfere negativamente na atividade fotossintética da planta, resultando em menor produção de fotoassimilados e menor
crescimento radicular. Com isso, o algodoeiro fica mais vulnerável a uma possível seca no final do ciclo, visto que o sistema radicular estará mais superficial, com menor capacidade de
exploração do solo e absorção de água e nutrientes das camadas mais profundas.

Algumas das estratégias possíveis para reduzir o efeito negativo do encharcamento no algodoeiro é a reposição de parte da adubação nitrogenada, já que parte do N pode ter sido perdido por
lixiviação ou desnitrificação, ou até mesmo aplicação via foliar de N e K, com objetivo de acelerar a recuperação do algodoeiro. Todavia, isso deve ser avaliado em cada caso, considerando se
as condições ambientais e estádio fenológico do algodoeiro são favoráveis para a recuperação da planta. O uso do cloreto de mepiquate (CM) também é um manejo promissor para atenuar o
estresse por alagamento, uma vez que o manejo correto do CM deixa a planta mais compacta e melhora o crescimento radicular, fazendo com que o algodoeiro seja mais tolerante ao
alagamento, porém deve-se evitar doses elevadas no início dos botões florais para não comprometer o desenvolvimento das raízes.

Além das medidas mencionadas acima, evitar a compactação, ou seja, permitir a rápida drenagem da água após o término das chuvas. Outra estratégia é fazer drenos nas áreas de produção de
algodão, para facilitar o escoamento da água. Porém o mais importante é melhorar a qualidade física do solo, que facilitará a infiltração de água. Isso pode ser realizado por meio de rotação de
culturas, plantio direto e uso de plantas de cobertura, que formam bioporos no solo, que facilita a infiltração de água no solo.

Em conclusão, o uso de técnicas conservacionistas do solo, que visam melhorar o crescimento radicular do algodoeiro, a qualidade física do solo e infiltração de água são as melhores estratégias
para reduzir os danos por alagamento. Além disso, o ajuste da adubação, aplicação foliar de N quando necessário e uso do regulador de crescimento podem ajudar na recuperação da planta,
desde que tenha condições climáticas adequadas após o alagamento.

Fonte: Alagamento em lavouras de algodão | LinkedIn / CottonApps

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO
Rua Sol Nascente, 10 – Novo Horizonte, Uruçuí – PI 64860-000
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3. CONSULTORIA

3.1 Dr. Eleusio Freire – Cotton Consultoria

Na rodada que efetuamos no final de janeiro vimos que o desenvolvimento das lavouras está com florescimento atrasado
devido ao excesso de chuvas, mas como o sistema radicular está profundo de agora em diante com o espaçamento das
chuvas o algodoeiro deverá acelerar o desenvolvimento (crescimento e frutificação). É importante o monitoramento do
porte para as plantas não crescerem exageradamente portanto nos próximos dias todas as fazendas devem fazer a primeira
regulação de porte, com dose baixa porém necessária. As primeiras aplicações preventivas para ramularia devem ser
efetuadas também. Pedimos que os produtores não descuidem das pulverizações de bordaduras para bicudo pelo seu baixo
custo e eficiência. Em função das baixas populações de bicudos constatadas verificamos uma despreocupação com esta
prática o que pode trazer custos mais elevados no futuro. 
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