Relatório mensal, por Núcleo Regional, referente ao
desenvolvimento das lavouras de Goiás safra 2014/2015 –
levantamento divulgado em Dezembro/2014.

Núcleo 1. Matrinchã, Jussara e região: Artur Pagnoncelli. O produtor desta região
decidiu diminuir a área plantada, ficando apenas 340 hectares destinados ao algodão.
Este plantio ocorrerá em fevereiro de 2015, sendo totalmente em área irrigada por
pivô central. Apenas o plantio da soja foi finalizado. As armadilhas para
monitoramento do bicudo do algodoeiro (Anthonomus grandis) serão instaladas no
início do mês de dezembro. Até o momento, choveu cerca de 360 mm, valor menor
que a média histórica da região no mesmo período (438 mm).

Fig. 01 e 02 – Áreas que receberão o plantio de algodão em fevereiro (atualmente com soja)
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Núcleo 2. Acreúna, Santa Helena, Palmeiras e região: Aderbal Neto. O mês de
novembro foi marcado por um intenso veranico, o que fez com que as propriedades
perdessem áreas semeadas com a cultura da soja. Desta forma, o algodão que seria
semeado na segunda safra foi adiantado em algumas propriedades e será semeado
como safra verão. A movimentação na área já foi iniciada com a dessecação das áreas.

Fig. 03 - Dessecação das áreas.

Com relação ao bicudo do algodoeiro (Anthonomus grandis), as armadilhas já foram
instaladas, e as capturas do inseto até o momento estão superiores ao da safra
passada. Desta forma, o corpo técnico das propriedades instalaram tubos-mata-bicudo
nas áreas críticas e que serão semeadas com o algodão. A expectativa de plantio para a
próxima safra reduziu para 1.710 ha, sendo aproximadamente 745 ha como 1ª safra;
405 ha como 2ª safra e 560 ha irrigados. O índice BAS (bicudo/armadilha/semana) da
safra 2012/2013 e 2013/2014 demonstrou ÁREA AZUL. O índice da safra 2014/2015
ainda não foi fechado.
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Fig. 04 - Grande quantidade de capturas nas armadilhas

Fig. 05 - A instalação dos tubos foi realizada entre as armadilhas.

Núcleo 3. Rio Verde, Montividiu, Paraúna e região: Aderbal Neto. Apesar do volume
pluviométrico de outubro ter sido inferior à média histórica, os índices são maiores
que as demais regiões do Estado. Mesmo com o atraso das chuvas, as propriedades
não tiveram perdas significativas com o plantio da soja. Devido a este atraso somado
aos custos de produção x valores pagos pela pluma, algumas propriedades decidiram
reduzir a área de algodão, aproximadamente 25% em relação à safra passada. As
propriedades que irão semear a cultura como 1ª safra já realizaram a dessecação dos
talhões e iniciaram as leituras das armadilhas que capturam o bicudo do algodoeiro
(Anthonomus grandis). Até o momento, esses valores são menores que na safra
passada. As propriedades que semearão a cultura do algodão como 2ª safra, terão as
leituras realizadas a partir do início do mês de dezembro.
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Fig. 06 e 07 - Dessecação dos talhões a serem semeados/armadilhas para bicudo instaladas

O plantio na região iniciará a partir do dia 02 de Dezembro e a 2ª safra a partir de
Janeiro, após a cultura do Feijão e/ou Soja. O índice BAS (bicudo/armadilha/semana)
da safra 2012/2013 e 2013/2014 demonstrou ÁREA AZUL. Os Índices da safra
2014/2015 ainda não foram fechados. A estimativa da área de algodão é de 7.180 ha,
sendo 2.175 ha na 1ª safra, 4.290 ha na 2ª safra e 715 ha irrigados.

Núcleo 4. Chapadão do Céu: Adriano Moraes Rezende. Nessa safra 2014/15 a
intenção de plantio da área de algodão é de aproximadamente 12.615 hectares, sendo
5.705 ha como 1ª safra e 6.910 ha como 2ª safra. As armadilhas para captura do
bicudo do algodoeiro (Anthonomus grandis) já foram instaladas no campo, e as
primeiras capturas demonstraram uma redução na população de bicudo, pois na safra
2013/14 o BAS (bicudo/armadilha/semana) foi de 6,02 e nesta safra 2014/15 o BAS
parcial é de 3,90.
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Fig. 08 - Armadilhas instaladas

Além disto, nota-se que a destruição dos restos culturais foi bem executada nesta
última safra. Isso se deve também as precipitações que ocorreram nos meados de
agosto e setembro favorecendo assim o brotamento da soqueira e consequentemente
a destruição química.

Fig. 09 – Restos culturais corretamente destruídos
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Nas áreas que foram algodão há a preocupação em relação às sementes de algodão
que caem no solo durante a colheita e que germinam posteriormente, pois se não
forem controladas podem surgir plantas voluntárias que servirão como fonte de
alimentação e reprodução das pragas do algodoeiro.

Fig. 10 - Plantas tiguera de algodão na lavoura de soja

Núcleo 5. Itumbiara e região: Artur. A estimativa da área de algodão nesta região é de
2.330 ha, sendo 1.950 ha como 1ª safra e o restante na 2ª safra. Cerca de 20% da
região já foi semeada. Choveu, em média, cerca de 260 mm neste período,
considerando o mês de setembro até o final de novembro desse ano. Estes dados
estão abaixo da média histórica que neste período é em torno de 364 mm. Os índices
de captura do bicudo do algodoeiro (Anthonomus grandis) estão baixos até o
momento. A média é de 0,6 BAS (bicudo/armadilha/semana), classificando a região em
zona azul até o momento.
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Fig11 e 12 - Áreas armadilhadas e prontas para plantio.

Núcleo 6. Ipameri, Cristalina e região. Artur Pagnoncelli. Estima-se que 10.565 ha de
algodão sejam semeados nesta região, sendo 9.300 ha como 1ª safra; 120 ha como 2ª
safra e 1.145 ha irrigados. Nesta região, apenas uma propriedade está com índices de
captura de bicudo do algodoeiro (Anthonomus grandi) mais altos. Foram realizadas
reuniões com a equipe da Fundação Goiás e pesquisadores da Embrapa para encontrar
soluções. O resultado foi adoção de manejo, como o plantio antecipado de uma faixa
de algodão na bordadura para atrair o inseto e realizar aplicações periódicas
localizadas. Foram retiradas também amostras de serapilheira nos eucaliptos para
verificar se o bicudo se encontra alojado e sobrevivendo nesse material que circunda
as lavouras. Este trabalho ainda está em processo de análise dos resultados. Cerca de
80% da região já está com algodão semeado. Os índices médios de bicudo estão em
torno de 0,4 BAS (bicudos/armadilha/semana). As chuvas aumentaram muito no mês
de novembro, resultando em uma média de 340 mm no acumulado do último
trimestre. Mesmo assim está abaixo da média de 445 mm que ocorre historicamente
no mesmo período.
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Fig. 13 e 14 - Armadilhas e preparação do solo para plantio do algodão

Núcleo 7. Mineiros, Perolândia e região. Adriano Moraes Resende. Os cotonicultores
deste núcleo estão diminuindo a área destinada à cultura do algodão, principalmente
pelos altos custos de produção x preço pago pela pluma. Alguns produtores ainda
estão indecisos sobre a semeadura do algodão neste ano-safra. A região semeia
principalmente o algodão de segunda época. Estima-se uma área total de 3.540 ha,
toda ela semeada como 2ª safra. Nota-se durante as visitas que as propriedades
instalaram as armadilhas corretamente.

Fig. 15 - Armadilhamento das lavouras da região
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A destruição dos restos culturais da safra 2013/14 foi bem executada. As chuvas que
ocorrem no mês de agosto e setembro auxiliaram na rebrota da soqueira, ou seja,
havia mais área foliar para absorver o herbicida aplicado, aumentando o sucesso neste
processo.

Fig. 16 – Soja semeada em área com restos culturais corretamente destruídos

Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao Projeto de Controle do
Bicudo do Algodoeiro em Goiás, entrar em contato com a Fundação Goiás, por meio do
coordenador de campo e gerente executivo, Davi Laboissiére, pelo telefone (64) 9606-1350
ou pelo e-mail davi@fundacaogo.com.br.

Para mais informações sobre a cadeia produtiva do algodão acesse os sites
www.promoalgo.com.br; www.agopa.com.br e www.fundacaogo.com.br
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