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Acompanhamento das áreas de Algodão do Piauí
Rodadas Técnicas, principais manejos de pragas e doenças,
reguladores, cultivares...
Destaques do Informativo

Noticias do Agronegócio:
Conflito entre Rússia e
Ucrânia pode se refletir no
mercado do algodão?
Vittia vê mais espaço para
fertilizantes especiais em
ano de incertezas para
adubos

Apipa realizou duas Rodadas Técnicas nos últimos 40 dias;
As perspectivas de produtividade são positivas, apenas 1,6% inferior à safra 2020/2021, mas será
necessário chuvas até final de abril (e início de maio) para os lotes plantados em janeiro;
A equipe da Apipa fez eliminação de tigueras em várias estradas próximas as fazendas produtoras;
Manejo do algodão tem foco na lagarta S. frugiperda, ramulária, bicudo e reguladores.
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Cooperação Técnica:
1. ATIVIDADES DA APIPA

Apoio Financeiro:

Após a divulgação do último informativo técnico em 09 de fevereiro, a equipe técnica da Apipa
realizou várias visitas nas fazendas para monitoramento de bicudo e avaliação de lavouras. Dentre
essas visitas, foram realizadas várias atividades de eliminação de tiguera em beira de estradas e
rodovias e duas Rodadas Técnicas, sendo uma com a equipe da J&H Sementes e a segunda
Rodada com os consultores Dr. Eleusio Freire e Dr. Fábio Aquino.

PROJETO: AÇÕES FITOSSANITÁRIAS E AGRONÔMICAS PARA APOIAR A EXPANSÃO DO ALGODÃO NO
CERRADO PIAUIENSE - SAFRA 2019/20 A 2021/22
Uruçuí - Março de 2022.
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2. PANORAMA DO ALGODÃO
O bom volume de chuvas que caem desde novembro no estado tem permitido criar boas expectativas em relação ao
desempenho das lavouras de soja, milho safra, algodão e milho safrinha entre outras culturas. O algodão está com ótimo
desenvolvimento, principalmente pela boa distribuição das chuvas considerando a segunda quinzena de fevereiro e
primeira de março, na maioria das fazendas as raízes do algodão estão muito boas. Problemas tem ocorrido como
cavitação, virose, manchas de nematoides etc. Os lotes mais adiantados estão com mais de 106 DAE e as mais novas estão
com apenas 63 DAE (considerando data de 21/03/22). Como relatado no informativo anterior, essa disparidade em dias de
emergência decorreu em virtude do excesso de chuvas entre segunda quinzena de dezembro e primeira de janeiro
ocasionando atrasos nos plantios no Núcleo de Uruçuí. Considerando as áreas plantadas em janeiro, elas somam quase
2800 hectares ou 19% das áreas do Estado. Essas áreas estão com 63 DAE, média de 10-11 nós e em fase F2-F3. Para
essas áreas é primordial que haja chuvas até final de abril ou mesmo início de maio para que obtenha boas produtividades.
Provavelmente os materiais mais precoce plantados em janeiro podem se sobressair sobre os médios-tardios.
As perspectivas de produtividade são boas para esta safra, 331,01 @/ha, número inferior em pelo menos 1,6% quando
comparamos com a safra anterior. As lavouras do Núcleo da Coaceral, que somam 38,66% das áreas do Estado, tem uma
perspectiva de produtividade de até 336,89 @/ha de média, enquanto Santa Filomena 335 e Uruçuí 327,03 @/ha. Esses
números são considerando o potencial atual e ainda considerando 19% de áreas plantadas em janeiro que precisam de
mais chuvas para formar um bom ponteiro. Esperamos que possamos ser surpreendidos com melhores produtividades,
peso de capulho, tal como ocorreu na safra 2020/2021 que chegou a 336,43 @ha de média.
2.1 Manejo das lavouras
Quanto aos problemas de mela e pulgão relatados no informativo anterior, os cotonicultores têm feito bons manejos, mas
ainda houve problemas com viroses nos lotes com maior pressão do pulgão. Em todas as fazendas o manejo da mancha de
ramularia tem sido muito positivo e dá para se considerar que nesta safra, pelas avaliações em campo, temos visto menos
ramularia que nas últimas quatro safras, no entanto, ainda há um bom tempo do algodão em campo. Nesta safra 1670,3
hectares ou 11,35% das cultivares possuem alguma tolerância à mancha de ramularia. Ainda há problemas com outras
doenças como a mela (Rizoctonia solani) e mancha alvo (Corynespora cassiicola) em alguns lotes de fazendas e os
manejos ainda estão em andamento.

Figura 01 - Da esquerda para direita: Mancha Alvo, Mela e Ramularia

Quanto às lagartas, sobretudo Spodoptera frugiperda, as maiores pressões tem sido relatadas nos materiais B2RF, GLT e
WS, além dos Bollgard I. Identificamos e fomos informados de poucos ataques em materiais B3RF, WS3 e GLTP, mas os
produtores ainda não fizeram aplicações visando esses ataques uma vez são muito baixos não atingindo o nível de dano
econômico. Esses ataques ainda podem ser devido a misturas de plantas com outras tecnologias em virtude de mistura de
sementes durante o processo de plantio ou em ervas daninhas presentes nas lavouras que tem recebido aplicações de
inseticida evitando que essas lagartas ataquem as plantas, sobretudo maças.
www.apipa.com.br

apipaalgodao

Pág 02

INFORMATIVO TÉCNICO 21
Os principais princípios ativos utilizados para manejo de doenças nesta safra 2021/2022 são: trifloxistrobina, ciproconazol,
mancozebe, difenoconazol, bixafem, protioconazol, propiconazol, tebuconazol, hidróxido de fentina, tiofanato-metílico,
metominostrobina, epoxiconazol, fluxapiroxade, piraclostrobina, azoxistrobina, entre outros. Grupos químico dos
respectivos princípios ativos P.A. acima: Triazol, Carboxamida, Estrobilurina, Triazolintiona, Organoestânico,
Alquilenobis (ditiocarbamato) e Benzimidazol. Já para manejo de lagartas, sugadores e bicudo os principais princípios
ativos P.A. são: tiodicarbe, clorfenapir, clorantraniliprole, lufenurom, imidacloprid, bifentrina, carbosulfano, sulfoxaflror,
malationa, entre outros produtos.

Figura 02 - Planta com virose, Spodoptera em daninha e suposta planta viptera atacado por lagarta

2.2 Fisiologia
Alguns lotes com plantio em dezembro estão com boa carga e baixa perda de posições e provavelmente em virtude disso já
estão com a flor branca no quarto/terceiro nó e variando entre 18-22 nós por planta. Em virtude de problemas climáticos
que possam ocorrer, assim como pragas ou mesmo da própria planta parte dessa carga pode vir a cair. Segundo Jackson e
Arkin (1982) as folhas e estruturas reprodutivas competem entre si por assimilados disponíveis na planta. Dessa forma,
ocorre redução no crescimento vegetativo e na produção de botões florais, fazendo com que uma parte das estruturas
reprodutivas caia na fase de botão floral ou como maçã jovem, principalmente quando se encontram em condições ótimas
para o crescimento e desenvolvimento (Orgaz et al., 1991). Quanto a fase do algodão, ainda não iniciou a abertura de
capulhos e, estão em média, as áreas mais velhas, acima de F9. A média acumulada de uso de regulador nos lotes mais
velhos chegam a quase um litro de Cloreto de mepiquat nas cultivares mais exigentes como DP 1746 B2RF e FM 985
GLTP. As cultivares mais responsivas como a TMG 31 B3RF tiveram menos de 0,5 litros de regulador.
2.3 Manejo do Bicudo
A pressão de bicudo esta relativamente baixa, sendo
detectado apenas no Núcleo de Santa Filomena. Mas as
aplicações de bordaduras estão sendo realizadas em todos os
núcleos produtores. As baterias de aplicações estão sendo
usadas apenas no núcleo da Coaceral, porém, como não tem
se identificado a presença do bicudo, alguns produtores estão
apenas fazendo as bordaduras e intensificando os
monitoramentos em cada lote. Nesse momento em que
tigueras de algodão se sobressai sobre a soja nas áreas de
rotação, é necessário que os técnicos fiquem atento, pois o
bicudo pode estar se multiplicando nessas tigueras e após a
colheita da soja poderá migrar para as áreas comerciais.

Figura 03 - Postura de bicudo em botão presente em área comercial

3. CULTIVARES E TECNOLOGIA
As principais cultivares plantadas nesta safra foram: DP 555 BGRR (37,12%), FM 985 GLTP (32,49%), DP 1746 B2RF
(7,)
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(7,51%), FM 944 GL
(7,40%), FM 978 GLTP RM
(1rr) (4,80%), TMG 31
B3RF RX (3,00%), FM 983
GLT (1,40%), TMG 91 WS3
(1,37%), TMG 81 WS
(1,26%) e FM 970 GLTP
RM (2rr) (galha) (0,93%).
Ao
lado
segue
as
características de todas as
cultivares plantadas nesta
safra no Piauí, inclusive as
usadas em parcelões.

Tabela 01 - Características das cultivares plantadas no ciclo 2021/2022

4. DESTRUIÇÃO DE SOQUEIRAS SAFRA 2020/2021 – Áreas de Rotação
A destruição de soqueiras e principalmente tigueras das áreas de rotação (áreas cultivadas com algodão na safra 2020/2021)
com milho (29,85%) estão, até o momento, com menos tigueras de algodão, pois o plantio foi bem feito em todas as
fazendas, diminuindo assim a possibilidade de surtos de tigueras dentro dos lotes. Já as áreas cultivadas com soja, que
somam 70,15% ou 5994 hectares, 18,4% dessas áreas já foram colhidas e apenas 16,7% há presença de tigueras de algodão
no meio da soja e apenas em 5% há presença de bicudo. Nestas áreas com cultivo de soja, foi feito o manejo com uma
dessecação antecedendo o plantio e o uso de pré-emergentes, assim como realizado em anos anteriores e, em pós
emergência foram feitas, em 95% dos lotes, aplicações de herbicida específico para cada situação.
5. ELIMINAÇÃO DE TIGUERAS
A germinação de plantas de algodão nesse primeiro semestre
esta muito grande e em virtude disso a equipe da Apipa tem se
esforçado para manter as principais estradas de acesso às
fazendas livres dessas tigueras e consequentemente com
menor risco para a proliferação do bicudo. Entre a segunda
quinzena de fevereiro e a primeira de março, a Apipa realizou
um intenso trabalho de eliminação de tigueras nas rodovias e
estradas de acesso as fazendas. Além do núcleo de Uruçuí, a
equipe esteve fazendo uma rodada de remoção de tigueras nos
núcleos de Bom Jesus, na rodovia Transcerrados –
– Serra do Quilombo; em Santa Filomena, na BR-235 e nos
acessos às fazendas; e em Baixa Grande do Ribeiro, na PI-392,
além dos acessos entre as Fazendas Ipê/Insolo – Tropical –
Aliança – Confiança – Bunge. No núcleo de Santa Filomena
houve constatação de presença de muita postura e adulto de
bicudo. Devemos ficar atentos para que não haja surtos
populacionais de bicudo na região e que as fazendas devem
realizar o manejo eficiente como aplicações em bordadura e em
área total naquele núcleo.
www.apipa.com.br
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6. CONSULTORIA
6.1 Dr. Eleusio Curvelo Freire – Cotton Consultoria
Após esta segunda rodada de avaliação das fazendas produtoras do Piaui, ficamos satisfeitos com os controles de ramularia
e de bicudos realizados com alta eficiência; assim como as adubações de cobertura, que em seu conjunto resultarão em
altas produtividades e rentabilidades nas fazendas. Apenas alguns lotes das fazendas plantados em janeiro necessitarão de
chuvas adicionais no final de abril para formarem ponteiros. Os produtores devem ficar atentos, que após as colheitas de
soja, podem ter sobrado bicudos em plantas tigueras de algodão dentro dos lotes de soja, os quais migrarão para as lavouras
de algodão e por isso as aplicações de bordadura devem ser continuadas e até alargadas, caso se constate essa migração.
Aproveitamos para lembrar que altas produtividades podem ser alcançadas com plantas com 25-27 nós e porte final de 130
cm, com obtenção de algodão de alta qualidade (sem contaminação de fibras duras) e sem apodrecimento nos baixeiros.
Em algumas fazendas o glufosinato não controlou bem o capim pé-de-galinha e amargoso e estes devem ser capinados para
não contaminarem as fibras na colheita. Este tipo de contaminação resulta em deságios praticados pelas fiações contra as
fazendas produtoras.

HORMESIS / HORMOLIGOSIS

–INFORME APIPA–

O uso de produtos químicos (inseticidas, herbicidas etc.) tem seus efeitos normalmente computados em forma de eficiência/eficácia. Porém há outras consequências
nem sempre mensuradas e que podem causar danos econômicos. O uso de subdoses ou menor exposição destes agentes químicos, podem induzir alterações fisiológicas
nos alvos provocando melhoria na performance das pragas. Este fenômeno já é conhecido há anos, porém em muitos casos negligenciado. Vários trabalhos científicos
já evidenciaram a presença de hormesis/hormoligosis sobre pragas agrícolas. É comum atribuir a perda de eficiência de produtos sobre algumas pragas, porém o que
pode estar havendo são alterações fisiológicas que melhoram o desempenho da praga frente a determinado produtos ou grupos de produtos. Não devemos confundir
hormesis com seleção de indivíduos resistentes. A hormesis só acontece em doses baixas dos produtos ou baixa exposição, diferentemente do que acontece com
organismos resistentes que conseguem sobreviver quando expostos a dose “cheia” do produto aplicado. Assim, o cuidado com a aplicação (dose e técnica para
aplicação) é fundamental para evitar surtos de pragas secundárias, como acontece com frequência com ácaro rajado quando submetidos à subdoses de neonicotinoides
aplicados para o controle de pragas sugadoras. Por isso deve ser dada a devida importância ao monitoramento, pois através dele identificam-se quais pragas estão na
lavoura e aí se direciona o controle mais efetivo, atentando para a presença de pragas não alvo e que podem desequilibrar após a aplicação.
Fonte: Dr. Fábio Aquino de Albuquerque, Embrapa Algodão
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