
Acompanhamento das áreas de Algodão do Piauí
Rodadas Técnicas, perdas de maçãs por Helicoverpa, inicio de colheita...

Apipa realiza Rodada Técnica para avaliações finais do algodão e avaliações em ensaios de
competição de cultivares;
O Piauí deu início à colheita do algodão no núcleo da Coaceral, nas demais regiões a colheita
deverá iniciar entre a primeira e segunda quinzena de junho;
A expectativa de produtividade média nesta safra está inferior à safra passada, mas ainda pode
surpreender positivamente.
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1. ATIVIDADES DA APIPA

Em maio as visitas ocorreram normalmente nas regiões produtoras para acompanhamento e avaliação das
lavouras e monitoramento do bicudo e lagartas, sobretudo a Helicoverpa spp. que tem se destacado nos ataques
aos materiais de algodão viptera, havendo necessidade de aplicações, conforme já relatado no informativo
anterior. Na última semana de maio, os consultores Dr. Eleusio Freire e MsC Gildo Araújo (Embrapa Algodão)
estiveram no Piauí avaliando as lavouras comerciais e os ensaios de competição de cultivares.

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/maquinas-e-tecnologias/318320-agrotoken-e-visa-firmam-parceria-para-lancar-cartao-de-pagamentos-com-graos.html#.YpfkV-7MJPZ
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/318310-genoma-da-ferrugem-asiatica-da-soja-direciona-novas-estrategias-de-manejo.html#.Ypfk1-7MJPZ
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2.1 Manejo das lavouras

Os maiores problemas nesta safra tem sido primeiramente lagartas
Spodopteras nas cultivares GL, B1 e WS e maior pressão de pulgão-
do-algodoeiro, pelo menos, em parte de algumas fazendas, maiores
que na safra anterior. Desde a safra anterior, a lagarta do gênero
Helicoverpa spp. tem aparecido nas cultivares com tecnologia
VIPTERA com ataques nas ER – Estruturas Reprodutivas e havendo
necessidade de aplicações especificas, para alguns profissionais não
há dificuldade em manejar essa lagarta do ponto de vista
técnico/operacional, embora haja poucas opções de produtos no
mercado, no entanto, o problema é pagar tão caro por uma
tecnologia e ainda assim ter custo para controlar lagartas e ainda ter
prejuízos diretos com danos das referidas lagartas nas estruturas
reprodutivas. Outro ponto de vista levantado no Informativo 22 seria
o fato de termos pressões de lagartas alto, pagando altos royalties e
ainda uma possível pressão de bicudo.

Atualmente há uma maior pressão de bicudo apenas no Núcleo de
Santa Filomena, mas a praga esta presente em todas as regiões e
basta um descuido, uma destruição de soqueiras ruim ou mesmo
aumento de área na região, para essa praga vim a crescer. O setor
Cotonicultor do Estado precisa ficar alerta a esses escapes de pragas
e continuar com as prevenções para bicudo que tem sido feitas pelos
produtores, mas precisa manter e melhorar e quanto a lagarta
Helicoverpa spp. precisamos de estratégias para suportar o dano
direto e indireto dessa praga.

Pequenas colônias de pulgão, cochonilhas e mosca branca estão
sendo as pragas mais verificadas na fase atual do algodão. As
fazendas devem ficar atentas para que não haja aumento dessas
pragas, pois como é conhecido, ambas podem prejudicar
diretamente a qualidade das fibras. Figura 03 - Pressão C. cassiicola na face inferior da folha.

2. PANORAMA DO ALGODÃO

O Piauí deu início a colheita do algodão no último dia do mês de
maio, iniciando pelo Núcleo da Coaceral, onde os plantios iniciaram
primeiro, já no Núcleo de Uruçuí a colheita deverá iniciar na
primeira quinzena de junho e em Santa Filomena no final do mês de
junho. Considerando o ciclo do algodão, as lavouras mais antigas
estão com 177 dias de emergência e as mais novas estão com 134
DAE (números considerando a data de 31/05/2022). De modo geral,
choveu melhor nas fazendas do Núcleo de Uruçuí e Santa Filomena
e menos chuvas caíram no Núcleo da Coaceral, onde houve menor
formação de ponteiros quando comparamos com as lavouras de
Uruçuí. As PP - Perdas de Posições variou de 49 a 65% (ou
pegamento entre 35 e 51%) em média nas lavouras avaliadas, onde
houveram maiores perdas de posições foram naqueles lotes com
maior perda de ponteiro ou perda por apodrecimento, cavitação e/ou
lagartas no baixeiro. Vale a ressalva que mesmo havendo perda de
posição acima de 60% ou mais não significa que não haja boa
produtividade, apenas que a planta gastou mais energia para tal, pois
teve que emitir mais nós, mais estruturas, possivelmente
aumentando o ciclo.

Em termos de produtividade, acredita-se que a média deverá ser
inferior à safra 2020/2021, por dois motivos principais, muita perda
por lagartas em Uruçuí e menor formação de ponteiros na Coaceral,
devido menor volume de chuvas nesta última região. Na Coaceral
também houve perdas por lagartas. As áreas plantadas em janeiro,
em Uruçuí, poderão surpreender positivamente em virtude de
chuvas em maio, mesmo assim as expectativas de médias deverão
ser inferior à safra passada, mas esperamos que sejam acima de 280
@/ha, ainda assim acima da média das últimas 10 safras. Os problemas de viroses causados pelo pulgão-do-algodoeiro, nesta

fase estão mais evidente.

Quanto as doenças, como relatado no informativo anterior, houve
melhor manejo da mancha de ramularia e por consequência
houveram menores prejuízos com menos apodrecimento. Porém,
também relatado no Informativo número 22, houve maior pressão de
Corynespora cassiicola e por não haver histórico da pressão que
houve, os produtores não estavam preparados e com isso, houve
muita desfolha, demostrando que essa doença é muito agressiva
embora possa haver menor apodrecimento em virtude da mesma. As
avaliações dessa doença serão melhor diagnosticadas, quanto a sua
agressividade e manejo na safra seguinte e todos devem se precaver
com produtos mais específicos.

Com o advento das cultivares com tolerância a mancha de
Ramularia, acaba sendo uma estratégia os produtores absorver essa
tecnologia pois teriam apenas a mancha alvo como doença de maior
pressão atualmente para manejar. Evidentemente, sabemos que há
outras doenças e o monitoramento sempre deverá estar em alerta.

Figura 01 - Helicoverpa spp. em estruturas de cultivar viptera.

Figura 02 - S.  frugiperda em estruturas de cultivar bollgard I.

http://www.apipa.com.br/
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2.3 Manejo do Bicudo

Nesta safra houve menor pressão de bicudo na Coaceral e em
Uruçuí com menor número de aplicações totais em relação à safra
anterior, mas em Santa Filomena houve uma maior pressão de
lagartas, ultrapassando as 8 aplicações em área total. Até o final da
safra será informado as médias totais incluindo o somatório das
bordaduras.

Figura 06 - Eliminação de tigueras - Bom Jesus, Transcerrados, maio de 2022.

2.2 Fisiologia 

Alguns lotes já fecharam o ciclo com início da colheita com 177
DAE, no entanto outros lotes com mesmo DAE atualmente devem
ultrapassar os 185 dias para início da colheita. A maioria dos lotes
do Núcleo da Coaceral finalizaram o ciclo entre 20 e 26 nós (média)
e tem ótima perspectivas de produtividade. Em Santa Filomena a
média de nós chega a mais de 25 e a perspectivas de produtividade
está acima de 300 @/ha. Em Uruçuí a média de número de nós
variou de 20 a 26 e as perspectivas de produtividade devem estar
entre 280 e 300 @/ha de média por enquanto. Ainda em Uruçuí os
últimos levantamentos apontam vários lotes com média de estruturas
reprodutivas por metro linear acima de 100 (entre maçãs e
capulhos).

No geral, ainda há alguns lotes de fazendas com a presença de flores
no ponteiro indicando que não houve um travamento das plantas e,
embora, nesse período, as plantas emitam novos botões, essas
estruturas não formarão maçãs a ponto de abrirem em virtude de não
haver mais chuvas em junho, portanto, essas flores podem ser
chamativas para pragas como o Bicudo, lagartas e trips
principalmente.

Em ambos os núcleos, houveram muitas perdas no baixeiro, sendo
as principais causas, abortamentos devido questão climática como
mencionado em informativos anteriores. Produtores que tiveram
oportunidade de fechar contratos de venda mais cedo, já realizaram
a desfolha e posteriormente farão aplicação de maturador. O
planejamento é que a colheita seja realizada na metade de junho. 

4. Eliminação de tigueras em estradas e rodovias

Essa atividade tem sido realizada com menor intensidade em maio
em virtude da diminuição das chuvas que consequentemente há
menor germinação de tigueras. Mas houveram a realização de
atividades nas rodovias e pátios de fazendas, principalmente nas
regiões de Uruçuí, Santa Filomena e Bom Jesus (com foco na Serra
do Quilombo e Rodovia Transcerrados). A partir de julho, a equipe
técnica fará a distribuição de cartilhas com orientações sobre o
transporte de caroços de algodão nas algodoeiras e fazendas, para
que haja uma melhor conscientização sobre o adequado
acondicionamento da carga de caroços de algodão, evitando perdas
no deslocamento e problemas de germinação de tigueras nas
rodovias nos períodos chuvosos.

Figura 04 - Bicudo ovipositando em maçã

3. Destruição de Soqueiras safra 2020/2021 – Áreas de Rotação

Atualmente as áreas de rotação com milho estão sendo colhidas e
apresentam presença de tigueras em baixa proporção e, até o
momento não houve detecção do bicudo nesses locais. A maioria
das áreas de soja foram semeadas com milheto e estão sendo
manejadas com herbicidas, já as áreas de milho sem capim, a
programação é a realização de aplicações para manejo das tigueras
remanescentes.

Figura 05 - Tigueras de algodão manejada com 2,4D

5. Ensaios de cultivares de Algodão (e parcelões)

Entre a primeira e segunda quinzena de junho daremos início a
coleta de amostras de algodão dos ensaios de competição de
cultivares. Para a realização desse trabalho contaremos com apoio
das próprias fazendas e de alunos das instituições de ensino local.

Figura 07 - Avaliação de ensaio de competição de cultivares, maio de 2022.

http://www.apipa.com.br/
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6.2 Dr. Eleusio Curvelo Freire – Cotton Consultoria

Durante a rodada técnica efetuada em maio algumas situações
ficaram muito evidentes nas lavouras de algodão do Piauí, como:
- As cultivares B1, GL, B2RF e GLT apesar de terem levado um
número elevado de pulverizações contra a Spodoptera tiveram
perdas de produção em relação as cultivares B3RF, GLTP e WS3
que estão em torno de 50 @/ha ou de 3 a 7 maças podres/m linear;
- Por outro lado as cultivares GLTP já demandaram em torno de 4
aplicações de inseticidas para controle de Helicoverpa spp., que
ressurgiu em todas as fazendas. Este fato abriu o debate que esta
tecnologia, apesar de importante para o controle de lagartas, seu
preço precisa ser reduzido, para compensar os produtores dos custos
adicionais do controle de Helicoverpas. Vale a pena lembrar que na
safra passada foi necessária apenas uma aplicação contra esta pragas
e que na próxima este número passará de 4 aplicações;
- Destacamos que as cultivares GLTP tem sido importante, mas que
estão sendo identificadas novas cultivares com tecnologia
equivalente, ou seja B3RF, com produtividade e qualidade de fibras
equivalentes e assim o produtor terá mais opções de escolha e de
negociação dos royaltes;
- Em algumas fazendas se fará necessário que a desfolha seja
acrescida de Malathion para controle de bicudos sobreviventes, que
foram detectados nos ponteiros. Por outro lado, as fazendas com
melhor manejo de bicudo estão chegando na colheita com baixo
número de aplicações e com lavouras isentas da praga;
- As cultivares GLTP, WS3 e B3RF resistentes a ramularia, na
próxima safra, devem ter seu manejo de fungicidas, considerando a
mancha alvo como objetivo primário e a ramularia como objetivo
secundário, inclusive com dispensa no uso de Merthin.

6. CONSULTORIA

6.1 Dr. Fábio Aquino – Entomologista Embrapa Algodão

Nesta safra, apesar da maior pressão das lagartas, Helicoverpa e
Spodoptera, atacando material com tecnologia VIP3, B3RF e WS3,
precisamos manter atenção voltada para o bicudo. Praticamente,
apenas a região da Santa Filomena apresentou pressão de bicudo nas
duas últimas safras. E por que manter a preocupação com o bicudo?
De acordo com Pires et al. (2017), “até 49 dias após as estruturas
terem sido coletadas foi observada a emergência de bicudo.

Ainda segundo os autores, um indivíduo (0,0002%) entre 5.544
adultos foi encontrado vivo após o período da entressafra. A dieta de
hibisco e picão permitiu uma longevidade de 76±38 dias, tempo
suficiente para manter os adultos vivos durante a entressafra. A
maioria dos bicudos-de-algodoeiro deixa as estruturas reprodutivas
do algodoeiro no final da colheita, sobrevive com alimento
alternativo e não usa as estruturas da planta como abrigo durante o
período legal de pousio”. Estes resultados foram obtidos para a
região Centro-Oeste do Brasil, porém algo semelhante poderá
ocorrer em outras regiões com condições edafoclimáticas parecidas.
Dito isto, em que pese a baixíssima porcentagem de bicudo
sobrevivente (0,0002%), reforçamos a necessidade da correta
destruição dos restos culturais e também de tigueras, pois como já
alertado em informativos anteriores, o potencial biótico do bicudo é
elevado e considerando o ciclo biológico de ovo a adulto (35 dias,
em média), mesmo em condições de baixa pressão inicial, surtos
poderão ocorrer nas fase tardia do período reprodutivo
comprometendo a produtividade do ponteiro das plantas.

NOTA TÉCNICA 02/2022 - APIPA
 

MANEJO DE HELICOVERPA PARA SAFRA 2022/2023
Em continuidade à Nota Técnica 01/2022, divulgada no Informativo Técnico 22, a equipe técnica da Apipa e consultores parceiros, destacam
a importância dos Cotonicultores seguir um manejo mais preventivo da Helicoverpa spp. na próxima safra, inclusive adotando o refúgio
estruturado como medida importante para durabilidade da eficiência das tecnologias. O manejo preventivo se baseia no monitoramento dos
adultos (mariposas) através do uso de feromônios a fim de identificar o início da chegada da praga assim como o nível de pressão e, com isso,
ser possível manejar o adulto com aplicações especificas. Essa medida contribui para redução da oviposição e, consequentemente reduz o
risco de escape de lagartas neonatas potencialmente resistentes a proteína Bt. A realização de um monitoramento bem feito pode resultar em
tomadas de decisão mais corretas, evitando a presença de lagartas em níveis que o controle químico e/ou biológico não mais a controlaria.

Refúgio

As tecnologias Bt surgiram como uma grande tecnologia para facilitar o manejo de pragas em sistemas produtivos que envolvem,
principalmente, milho/soja/algodão. Contudo, como já era esperado a maior pressão de seleção dos eventos sobre as pragas alvo poderia levar
a evolução de resistência. Souza et al. (2018) observaram a transmissão de proteína Cry1F em ovos de S. frugiperda, isto implica diretamente
em um incremento significativo no número de indivíduos potencialmente resistentes que irão reinfestar os plantios, e no caso do algodão,
ainda na mesma safra. Ainda de acordo com os autores, a exposição da principal praga do milho a uma das proteínas Bt já começa no embrião,
o que pode contribuir para a pressão de seleção da resistência e que, em quatro gerações de seleção em laboratório, é possível selecionar
lagartas resistentes a essa mesma proteína. O que fazer?

O refúgio é uma estratégia recomendada para o manejo sustentável da tecnologia Bt, porém seu uso nem sempre está de acordo com o
preconizado. De acordo com Miranda et al. (2017), o refúgio estruturado deve ser desenhado de acordo com a área cultivada e com a logística
e topografia de cada propriedade. Para talhões com dimensões acima de 800 metros cultivadas com plantas Bt, serão necessárias faixas de
refúgio internas nos respectivos talhões. A recomendação é de 10% para milho e 20% para algodão e soja. O uso de refúgio deve ser criterioso
porque poderá causar efeito contrário. De acordo com Malaquias et al. (2019) lagartas resistentes à proteína Cry1F evitou plantas de algodão
não-Bt enquanto lagartas suscetíveis evitou plantas Bt. Observaram, através de simulações, evidências que a evolução da resistência ocorra 75
vezes mais rápida em áreas de refúgio contaminadas com plantas de algodão Bt, quando comparada com a área de refúgio livre de
contaminação.

Referências:
MALAQUIAS, J.B. et al. Experimental and theoretical landscape influences on Spodoptera frugiperda movement and resistance evolution in contaminated refuge areas of Bt cotton. Journal of
Pest Science, v. 93, p. 329–340, 12 ago. 2019.
SOUZA C.S.F., SILVEIRA L.C.P., PAULA D.P., ANDOW D.A., MENDES, S.M. (2018). Transfer of Cry1F from Bt maize to eggs of resistant Spodoptera frugiperda. PLoS ONE 13(9):
e0203791. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203791.
MIRANDA, J.E.; MARTINS, S.M.; HIROSE, E. REFUGIO como estratégia de manejo da resistência. Revista A Granja, p. 40-42, Nov.2017.
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Manejo de desfolhantes e maturadores

É conhecido que as cultivares de algodão utilizadas atualmente apresentam crescimento indeterminado, com novas emissões de
ramos, com folhas, botões, flores e maçãs tardiamente. No entanto, estas estruturas produzidas no final do ciclo comercial não
contribuem para melhores resultados de produtividade e ainda colaboram por atrair pragas, caso do bicudo-do-algodoeiro. O uso
de desfolhantes e maturadores se tornou uma prática indispensável nas lavouras comerciais, pois traz benefícios, melhorando o
desempenho na colheita, redução de umidade, uniformidade de maturação, redução de impurezas etc.

A função dos desfolhantes na planta ocorre reduzindo principalmente a produção e distribuição de auxina (hormônio do
crescimento apical) e aumentando a síntese de etileno (promove a queda das folhas). Os ingredientes ativos mais conhecidos são
Tidiazuron + Diuron. Já os maturadores, por outro lado, são produtos utilizados para acelerar o processo de maturação dos frutos.
No algodoeiro, a principal molécula utilizada é o Ethephon, uma substância que libera etileno, que também inibe a biossíntese e
movimentação de auxinas, acelerando a maturação dos frutos e a formação da zona de abscisão, promovendo também a desfolha.
Porém, a eficiência tanto dos desfolhantes como a dos maturadores estão diretamente associados às condições ambientais,
especialmente da temperatura.

Definir apropriadamente o momento da aplicação é fundamental para evitar problemas de produtividade e qualidade da fibra.
Existem algumas orientações com objetivo de facilitar o manejo destes produtos. Para desfolhadores recomenda-se o uso quando
há 60-80% dos frutos abertos ou quando houver 4-5 maçãs acima do último capulho na planta; os maturadores, a orientação de
uso é quando a porcentagem de frutos maduros for acima de 90%. 

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

LinkedIn, Fábio Echer - CottonApps

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO
Rua Sol Nascente, 10 – Uruçuí – PI 64860-000
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