
Apipa realiza Rodada Técnica com os consultores Dr. Eleusio e Dr. Fábio (Embrapa Algodão);
A Apipa emite Nota sobre o aumento da incidência de lagartas do gênero Helicoverpa spp em
cultivares de algodão viptera;
Melhor controle de Ramularia areola, maior pressão de Corynespora cassiicola;
A equipe da Apipa faz eliminação de tigueras em estradas e rodovias e alerta para presença de
bicudo em posto de combustível em Baixa Grande do Ribeiro;
Equipe da Apipa elabora Projeto de Biofábrica para a multiplicação e avaliação de fungos.
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Rodadas Técnicas, pressão de Corynespora cassiicola e presença de Helicoverpa spp em cultivares viptera

1. ATIVIDADES DA APIPA

No mês de abril, a equipe técnica da Apipa realizaram várias atividades de visitas nas fazendas para
monitoramento do bicudo, avaliação de cultivares, avaliação das lavouras comerciais, eliminação de tigueras em
estradas e rodovias (principalmente em Baixa Grande e Uruçuí, nas proximidades das fazendas) e realização de
uma Rodada Técnica com os consultores Dr. Eleusio e Dr. Fábio Aquino entre os dias 18 e 22 de abril. Ainda
nesse mês, a Apipa (coordenadores de projeto), iniciaram a elaboração do novo projeto Fitossanitário com prazo
até o ano de 2025. Esse novo projeto contempla todas as atividades do projeto atual com melhorias no
acompanhamento das fazendas, levantamento de informações das cultivares, manejo de lavouras, lagartas e
bicudo.

https://www.siagri.com.br/agronegocio-2022-novidades-previsoes/
https://www.brasilagro.com.br/conteudo/atencao-empresas-a-litigancia-climatica-esta-chegando.html
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2. PANORAMA DO ALGODÃO

Os lotes de algodão com emergência início de dezembro, portanto,
os lotes mais velhos, estão em média com 145 DAE e os lotes com
emergência mais tardia estão em média com 95 DAE, considerando
data de divulgação desse Informativo Técnico (29/04/2022). Em
linhas gerais, o algodão tem sido bem manejado, porém, nesta safra,
em virtude de chuvas constantes entre final de março e o mês de
abril, embora com menor volume, mas o tempo se mantendo
fechado por longos períodos, teve por consequência muitos
abortamentos, inclusive cavitação¹ em praticamente todas as
cultivares. Esses abortamentos chegaram a mais de 70% de PP –
Perdas de Posições em algumas cultivares.

¹Cavitação ou embolismo – é um fenômeno caracterizado pela
formação de bolhas de ar na coluna de água dentro do xilema da
planta de algodão e como consequência, ocorre a quebra da coluna
de água e o abortamento das estruturas reprodutivas (flores e
botões). Para diminuir os problemas de cavitação, deve-se fazer uma
adubação equilibrada, plantio direto, regulador de crescimento e
plantio na janela adequada.

Além das PP - Posições Perdidas elevadas, nesta safra está se
destacando duas situações que nas quatro safras anteriores não era
comum, a exemplo, maior problema com Mancha Alvo
(Corynespora cassiicola) em todas as regiões e maior ataque da
lagarta Helicoverpa spp em todos os materiais viptera.
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2.1 Manejo das lavouras

Nesta safra temos visto menor pressão de Ramularia areola, mas
também consequência do seu melhor manejo ao longo das safras.
Como mencionado acima, nesta safra, a Corynespora cassiicola tem
se destacado, mas por conta também do seu manejo, pois não havia
previsão dessa pressão forte no Estado, uma vez que nas safras
anteriores a sua presença tem se mantido bem baixa e, muitos
princípios ativos usados para Ramularia não controla a Mancha alvo
com a mesma eficiência, fato que alguns produtores tiveram que
fazer aquisições de outros fungicidas específicos.

Na safra 2020/2021, tivemos constatações de escapes de
Helicoverpa spp. em algodão com tecnologia viptera (informativo nº
13/2021). Entretanto, nesta safra detectamos novamente e
comprovamos o ataque da lagarta em todos os materiais com essa
tecnologia e, até o momento já foram realizadas 4 aplicações para
Helicoverpa spp. Isso indica uma possível quebra de resistência da
tecnologia viptera pelo gênero Helicoverpa spp. Como resultado
desse cenário, os custos para controle sairão mais onerosos. Os
produtores devem estar preparatos para as próximas safras, se
organizando com antecedência e buscando as melhores alternativas
vi

viáveis na aquisição de insumos, principalmente cautela na escolha
das cultivares. Pagar altos royalties por uma tecnologia e ainda
ter custos relativamente consideráveis para manejo de lagartas é
uma saída sustentável? Lembrando que temos uma pressão de
bicudo nas últimas safras relativamente baixa, evidentemente
por conta do ótimo manejo efetuado pelos cotonicultores, mas
imaginem plantio de cultivares com altos royalties, custos para
lagartas e ainda custos para bicudo numa situação de alta
pressão?

Figura 01 - Cavitação ou embolismo.

Figura 02 - Mancha de Ramularia areola.

Figura 03 - Mancha de Corynespora cassiicola.

Figura 04 - Lagarta e adulto de Helicoverpa spp. em estruturas de cultivar viptera.

2.2 Fisiologia 

Ocorreram bastante perdas de cargas no baixeiro provocadas por
sombreamento (tempo nublado) e danos por pragas (maioria
lagartas) e doenças. Em áreas onde a mancha alvo prevaleceu,
causando desfolha intensa no baixeiro e terço médio, poucas
estruturas se seguraram nessas posições. Contudo, as lavouras estão
com bom número de carga e, caso haja previsões de chuvas para
maio, pode-se apostar na formação de ponteiro onde o algodão ainda
não foi travado, pensando em compensar as posições perdidas. Nas
""

http://www.apipa.com.br/
https://www.instagram.com/apipaalgodao/
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avaliações realizadas nas fazendas, a média geral do número de
maçãs médias e grandes por planta está em 15,2. As avaliações
evidentemente levam em conta pontos de diferentes situações e
variedades, que são fortemente influenciadas por fatores bióticos e
de tempo, com distintas reações. Sobre a fase do algodão, os lotes
mais adiantados já entraram em cut-out e, algumas lavouras já
entraram na fase de abertura de capulhos, tendo as áreas mais velhas
em média entre C2-C4.
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5. ENSAIOS DE CULTIVARES DE ALGODÃO (e parcelões)

Os ensaios estão sendo conduzidos pelas fazendas (padrão fazenda),
estão em ótimo desenvolvimento e estão sendo avaliados nas visitas
técnicas pela equipe da Apipa e nas Rodadas Técnicas pelos
consultores.

Figura 05 - Perda de posições por consequência de sombreamento (e dias nublados).

2.3 Manejo do Bicudo

Até o momento foram detectado bicudo nos núcleos Coaceral e
Santa Filomena, com média de aplicações em área total chegando a
6. Nessas seis aplicações não está contabilizado as aplicações
preventivas em bordaduras que será calculado somente no final do
ciclo do algodão. As aplicações em bordaduras estão sendo feitas
semanalmente ou a cada 5 dias com faixas variadas, 30-200 metros,
dependendo de locais como cerrado ou local onde há risco de
entrada da praga. Os princípios ativos utilizados tem sido o
malation, mas alternando com outros produtos. Somente no Núcleo
de Santa Filomena houveram problemas com bicudo saindo de áreas
de rotação onde havia soja, nos demais núcleos, o manejo foi bem
realizado além de alguns produtores conseguir realizar o plantio
dessa safra mais de 10 quilômetros de distância das áreas de rotação.

Figura 06 - À esquerda postura de bicudo e foto à direita adulto do bicudo em cultivo
comercial de algodão.

3. DESTRUIÇÃO DE SOQUEIRAS (Áreas de rotação)

As áreas de rotação semeadas com soja foram todas colhidas e
apenas 5,01% dessas áreas apresentam problemas com presença de
bicudo nas soqueiras e/ou tigueras. As áreas semeadas com milho já
estão diminuindo o sombreamento, logo as tigueras presentes devem
emitir estruturas reprodutivas. No entanto, a presença de tigueras
nessas áreas é baixa e como a distância para as áreas de algodão
comercial é grande, diminui assim os riscos de proliferação de
bicudo (Anthonomus grandis).

Figura 07 - Tiguera sem ER em área de rotação com milho em sucessão.

4. ELIMINAÇÃO DE TIGUERAS (estradas e rodovias)

As atividades de eliminação de plantas tigueras foram realizadas
principalmente nas regiões de Uruçuí e Baixa Grande do Ribeiro.
Em Uruçuí, a ação foi concentrada em geral nos locais de maior
ocorrência, como no trecho do Portal dos cerrados sentido a Fazenda
Canel e em estradas vicinais. Tivemos a confirmação de postura de
bicudo e presença da larva nesse trecho. Essa constatação reforça a
necessidade de atenção sobre as lavouras próximas, pois a praga não
pode ser menosprezada.

Já em Baixa Grande do Ribeiro, o trabalho de eliminação ocorreu
em um posto de combustível da cidade onde havia a presença de
várias plantas de algodão, onde praticamente em todas as estruturas
reprodutivas havia postura e alimentação de bicudo além da praga
adulta. As plantas foram recolhidas, isoladas em ponto conhecido e,
posteriormente, procedeu-se à eliminação total das mesmas, através
da queima controlada.

É importante que todos os envolvidos na cadeia do algodão
fiquem alertas, sobretudo nesses locais como postos de
combustíveis onde caminhões transitam e seguem para as
fazendas e podem levar a praga do bicudo involuntariamente.
Qualquer constatação de presença de plantas de algodão nesses
ou em outros locais, entrar em contato com a equipe
Fitossanitária da Apipa em Uruçuí (edson@apipa.com.br).

Figura 08 - Registro de visita durante Rodada Técnica em ensaio de competição de
cultivares de algodão em Baixa Grande do Ribeiro, abril de 2022.

http://www.apipa.com.br/
https://www.instagram.com/apipaalgodao/
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6. CONSULTORIA

6.1 Dr. Fábio Aquino – Entomologista Embrapa Algodão

Na rodada técnica de 18 a 22/04/2022 foi verificada a presença
da lagarta Helicoverpa spp. atacando plantas de algodão com
tecnologia Viptera. Essa constatação foi feita ainda na safra
""""""

NOTA TÉCNICA 01/2022 - APIPA

A tecnologia de controle de insetos-pragas por meio da inserção de
genes das proteínas Bt inseridos em plantas de interesse comercial se
consolidaram como uma das principais ferramentas do MIP, com
ampla aceitação principalmente pela redução das perdas de
produtividade por ataques de lepidópteros, como da diminuição dos
custos com aplicação de produtos químicos nas lavouras.

Entretanto, a durabilidade das proteínas bioinseticidas tem sido
ameaçada pela pressão de seleção e surgimento de insetos
resistentes. Historicamente, vem-se reportando casos de supressão
destas tecnologias pelos indivíduos específicos, safra após safra. O
uso contínuo e em grandes extensões destas tecnologias, presentes
no sistema soja-milho-algodão, compulsoriamente, exerce uma
pressão de seleção de alelos de resistência sobre tais indivíduos de
forma natural. Essa evolução de resistência irá aumentar a
frequência desses indivíduos nas populações futuras, reduzindo a
eficiência das proteínas no manejo das pragas. Para as principais
lagartas do sistema soja-milho-algodão, a tecnologia B2 tem sido
suficiente, porém para Spodoptera frugiperda e Helicoverpa spp.
apenas a tecnologia Viptera é considerada resistente, porém a safra
21/22, no Piauí, tem se caracterizado pela permanência de
Helicoverpa spp. em plantas de algodão com tecnologia Viptera. Na
safra 20/21 já havia sido detectada, mas na atual safra, a presença
está constante e frequente, inclusive com elevadas densidades de
mariposas e a presença de lagartas em diferentes ínstares. Essa
associação (mariposa e lagarta) pode evidenciar a perda de eficiência
da tecnologia, que poderá levar a surtos populacionais nas safras
seguintes.

Destacamos que o desevolvimento de resistência tem custos
biológicos para o inseto, assim como a reversão dessa resistência,
que pode demorar alguns anos para que a população de susceptíveis
volte a níveis aceitáveis recuperando assim a tecnologia. Devido a
dinâmica destes cultivos no Brasil, caso perca-se a tecnologia para
lagartas os custos para os produtores poderão se elevar
significativamente.

2020/21 (Informativo
Técnico Apipa nº 13 –
abr21).

A presença da lagarta é
preocupante devido ao
risco de evolução da
resistência dos insetos à
tecnologia trazendo
transtornos futuros, além
do aumento dos custos e
risco de causar
desequilíbrios para
outros grupos de pragas.
Preocupa ainda a
presença, em baixa
densidade, de
Spodoptera frugiperda
em cultivares Viptera.

A presença por si só não
significa que o inseto
está em status de praga,
mas pode ser indicativo
de escape na tecnologia
ou mesmo contaminação
de sementes. Esta
segunda possibilidade é
remota. Então, entende-
se que as mariposas estão
permanecendo no
ambiente produtivo, se
aproveitando da ponte
verde e se estabelecendo
já no início dos plantios,
o que dificulta o seu
controle.

Destacamos ainda a
presença de Spodoptera
cosmioides em plantas de
vassourinha presente nas
áreas de cultivo, mesmo
sendo de menor
importância para o
"""""""

mariposas e isto é um indicativo de que o plantio está
“produzindo” mariposas. A elevada presença de mariposa no
campo é indicativo de multiplicação no local e não migração de
outros locais ou mesmo de outros plantios. O monitoramento
com armadilha de feromônio é uma técnica importante para
observação de revoadas e posterior controle.
Toda atenção deve ser dada a essas constatações porque caso
""""" haja seleção de insetos

resistentes às tecnologias
atuais, além de aumentar
os custos devido à
necessidade de controle
químico, poderá
inviabilizar o uso dessas
tecnologias.

A presença de bicudo foi
detectada com certa
frequência, mas baixa,
na região de Santa
Filomena, contudo a
população está sob
controle e as medidas de
manejo (bordadura e
área total) tem sido
realizadas a contento.

Na região de Baixa
Grande do Ribeiro,
destacamos a presença
de ácaro rajado na área
experimental da fazenda
Confiança, na mesma
área na safra 20/21 já
fora detectado, assim
orientamos no sentido de
monitorar essa praga,
pois é considerada praga
secundária, mas em
períodos de veranicos
pode causar danos.

algodoeiro, deve-se ter atenção a sua permanência no campo. Em
algumas áreas visitadas, percebeu-se a prevalência da
Helicoverpa spp em cultivares Viptera e Spodoptera frugiperda
em cultivares TwinLink e Bollgard II.

O fato da lagarta se alimentar e completar seu ciclo até empupar
não significa que emergirá uma mariposa com condições de
reinfestar a área, porém o que foi observado é que, além da
presença da lagarta foi detectado também a presença de
mariposas

6.2 Dr. Eleusio Freire -
Cotton Consultoria

Após a vistoria tecnica
efetuada em abril
verificamos que ainda
existem lavouras com
porte muito elevado em
altura e numero de nós,
que precisam ser
""""""""travadas de imediato, por já estarem muito altas e ainda continuar

chovendo na região. Os controles de lagartas (Spodoptera
frugiperda e Helicoverpa spp) precisam ser intensificados em
todas as fazendas, evitando-se assim a perda de maçãs e dos
ponteiros das plantas. As bordaduras para controle do bicudo-do-
algodoeiro necessitam ser continuadas até a desfolha, quando se
deverá adicionar Malation (Malationa), para o último controle
desta praga e redução das populações que possam ter
sobrevivido.

http://www.apipa.com.br/
https://www.instagram.com/apipaalgodao/


– I N F O R M E  A P I P A –
Reguladores de crescimento e capação química do algodoeiro

A necessidade de uso de regulador no algodoeiro é uma prática indiscutível, devido ao seu comportamento natural de crescimento indeterminado e ciclo perene. Em boas condições de
disponibilidade de água, nutrientes e luminosidade, o algodoeiro tende a desenvolver-se de forma exagerada, com maior emissão de ramos vegetativos (ladrões), comprometendo a retenção de
botões e maçãs, em virtude do desequilíbrio na relação fonte-dreno, pois como a planta estará com índice de produção vegetativo alto, a demanda de fotoassimilados para pontos meristemáticos
apical e axilares será demasiadamente maior em relação as estruturas reprodutivas, além do sombreamento que pode agravar tal condição principalmente nos terços inferiores e médio,
dificultando a aeração, entrada de produtos e facilitando a ocorrência de doenças e apodrecimento de maçãs.

Atualmente os produtos utilizados para retardar o crescimento do algodoeiro nas lavouras são formulados a base dos princípios ativos – p.a. Cloreto de mepiquate e Cloreto de clormequate.
Ambos atuam impedindo a síntese de substâncias precursoras do ácido giberélico, responsável alongamento das células vegetais. Essas moléculas fazem com que a planta se torne mais
compacta, pois a relação da distribuição da biomassa entre as partes vegetativa e reprodutiva fica mais próxima do equilíbrio, por haver menor competição. Além dos ganhos citados, há também
maior rendimento na eficiência da colheita, pois as plantas estarão em altura compatível com a operação – 1,20 e 1,30 metros.

Quando o algodoeiro atinge o cut-out (4 a 3 nós acima da flor creme de primeira posição), é realizado o corte fisiológico da planta – a capação. Nessa fase é realizada a aplicação de doses mais
altas de reguladores, que podem variar de 0 a 400 g ha-1, dependendo de como a planta foi conduzida durante a safra. Isso faz com que a planta cesse o crescimento vegetativo e passe a destinar
a maior parte dos carboidratos para a formação da fibra. Se realizada da forma correta a capação pode melhorar a produtividade, qualidade da fibra, além da precocidade do algodoeiro.

A partir do momento que o algodoeiro atinge o número de nós e maçãs adequado para cada região, época de semeadura, ambiente e cultivar, a capação pode ser realizada, para inibir a emissão
de novos nós, com menor concentração de estruturas reprodutivas na parte superior da planta, e a planta passa a ter maior disponibilidade de carboidratos para melhorar o ganho de peso das
estruturas reprodutivas já formadas, principalmente nos terços médio e inferior. Entretanto, alguns fatores devem ser levados em consideração no momento da capação. O primeiro fator
relacionado é se as condições de clima, manejo de pragas, doenças e disponibilidade de nutrientes para o algodoeiro foram adequadas para formar maçãs do terço inferior e médio, e se resultou
em alta taxa de pegamento; o segundo fator diz respeito a época de semeadura e disponibilidade de recursos até o final do ciclo. Se houve algum estresse que resultou em maior taxa de abscisão
das estruturas reprodutivas, uma das estratégias é deixar a planta compensar, com o maior pegamento das estruturas reprodutivas da parte superior da planta, e nesse cenário a capação pode ser
um pouco mais tardia, mas para isso deve-se avaliar se o algodoeiro terá condições para que o crescimento compensatório ocorra. 

Fontes:
Algodão no cerrado do Brasil (ed.3ª). Editor: Eleusio Curvelo Freire. Abrapa.

LinkedIn, Fábio Echer - CottonApps
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7. OUTROS PROJETOS DA APIPA

Nas últimas semanas, os coordenadores de projetos da Apipa, com
apoio dos consultores Dr. Eleusio Freire e Dr. Fábio Aquino e de
profissionais do IBA - Instituto Brasileiro do Algodão, estiveram
reunidos em várias reuniões presenciais e virtual com objetivos de
elaborar um novo projeto da Apipa, intitulado "Biofábrica para
produção e avaliação de fungos entomopatonênicos a insetos-pragas
do algodoeiro no Piauí".

O objetivo principal do projeto será avaliar a eficiência de fungos
entomopatogênicos (de bancos públicos), além de treinar produtores
e técnicos sobre o uso eficiente destas tecnologias, e definir como
deverá ser sua incorporação nos sistemas de produção atualmente em
uso. Inicialmente, a biofábrica funcionará de modo experimental. A
justificativa deste projeto fundamenta-se por procurar avaliar
tecnologias biológicas alternativas ao controle de pragas do sistema
produtivo soja-milho-algodão, cultivos de 2ª safra, também com
objetivos de redução dos custos de produção no cerrado do Piauí.Figura 09 - Reunião para elaboração projeto Biofábrica.

Figura 10 - Reunião para elaboração projeto Biofábrica.

https://www.linkedin.com/pulse/manejo-da-capa%25C3%25A7%25C3%25A3o-do-algodoeiro-cottonapps/?trackingId=JzK8LYMKETdenkff6N%2BSow%3D%3D
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