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Palavra do Presidente

Entender o “milagre” que se operou em 10 anos na
cotonicultura da Bahia passa necessariamente pelo Dia
de Campo do Algodão. Foi a pesquisa científica quem
permitiu tirar pluma do solo arenoso do cerrado. E
não estamos falando de uma pluma qualquer, mas do
melhor algodão do Brasil, cujas marcas de produtividade
impressionam o mundo inteiro. Experimentando,
melhorando, validando novas tecnologias e apresentando
gratuitamente esses resultados ao produtor através do mais
eficaz meio de difusão tecnológica para agricultura, os dias
de campos, a Fundação Bahia, a Abapa, a Embrapa, a Aiba
e o Fundeagro ajudaram a redefinir os contornos do mapa
da cotonicultura baiana.
São 12 anos ininterruptos de sucesso deste evento, que
mobiliza agentes do agronegócio algodão de todo o Brasil,
para ver de perto o que fazem os nossos bravos cientistas,
e das instituições e empresas parceiras. Esse trabalho
garante produção em escala e de alta qualidade, ocupando
cada vez menos área e impactando cada vez menos o meio
ambiente.
Nesta edição do Dia de Campo, temos a honra de
apresentar os mais novos “filhos” da Fundação Bahia, as
variedades BRS 286, um algodão com sotaque baiano,
o primeiro genuinamente desenvolvido na “Boa Terra”.
É um excelente material, obtido a partir do cruzamento
entre as variedades CNPA ITA 90 e CNPA 7H. Além dele,
duas novas variedades convencionais prometem chamar a
atenção do público. Trata-se de materiais que deverão estar
disponíveis em escala comercial para a safra 2011/12 e
trazem como diferencial o fato de possuírem fibra média e
excelente produtividade.
É ver e confirmar. Um resumo completo do melhor do Dia
de Campo do Algodão. Boa leitura!
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Um colorido a mais na Agricultura Familiar
Algodão colorido ganha espaço entre pequenos agricultores do Oeste da Bahia
As áreas experimentais com algodão naturalmente colorido que
vêm sendo conduzidas desde a safra
2007/08 Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), com
recursos do Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão (Fundeagro) e apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) nos municípios de Angical, Cristópolis, Formosa do Rio Preto e Wanderley estão maiores nesta safra, demonstrando a boa receptividade da fibra diferenciada entre os
agricultores familiares da região Oeste da Bahia. De três propriedades, em
uma área aproximada de dois hectares, na safra 2008/09, elas passaram
para dez propriedades, em aproximadamente oito hectares neste ano.
De acordo com o presidente do
Fundeagro, Ezelino Carvalho, as entidades buscam conjuntamente alternativas para introduzir a cotonicultura entre as atividades dos agricul-

tores familiares do Oeste da Bahia,
e o algodão naturalmente colorido que tem encontrado amplo mercado pode ser explorado pelo pequeno produtor em escala menor, porém, com
remuneração mais interessante que a
commodity convencional. De acordo
com os técnicos, o valor do produto
pode ser até 50% maior que o algodão comum.
Os testes começaram nas chamadas Unidades de Testes e Demonstração (UDTs), em Angical, Baianópolis e Wanderley visando aproximar
os agricultores da cultura ainda desconhecida. As variedades selecionadas foram o BRS Safira, que apresenta fibra de cor marrom, o BRS Verde,
fibra de cor verde, e o BRS 8H, que
tem fibra de cor branca, usado como
testemunha.
Segundo os técnicos, as estimativas apontam boas produtividades
(até 150 arrobas por hectare) e o algodão colorido vem se mostrando

uma cultura adaptada ao clima e solo
do Oeste da Bahia, que já se destaca
no cenário nacional como o segundo
maior produtor de algodão convencional e o primeiro em qualidade de
fibra. Além do atrativo da cor natural, outra grande alternativa é o cultivo de forma orgânica, que dispensa o
uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, na lavoura.
“Nesse sentido, houve o acompanhamento, por parte dos técnicos da
EBDA nas propriedades de agricultores familiares, que produziram o algodão agroecológico nos municípios
de Angical e Cristópolis. Toda a produção foi vendida para uma tecelagem instalada em Luís Eduardo Magalhães”, afirma Ezelino Carvalho. O
preço pago aos produtores ficou praticamente o dobro da cotação da commodity, valendo R$90 a arroba para o
algodão em pluma marrom e R$97,5
a arroba para o verde.
Fonte: EBDA/Fundeagro
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Situação atual das lavouras transgênicas
de algodão e perspectivas futuras
Eleusio Curvelo Freire
Cotton Consultoria

Em 2009 dos 134 milhões de hectares de lavouras biotecnologicas
cultivadas no mundo 16,1 milhões de hectares eram de algodoeiros transgênicos, ou seja 12%
das lavouras transgênicas mundiais. Deve ser ressaltado que
apesar de ainda representar um
pequeno percentual da área plantada no Brasil, em nível mundial,
o algodão transgênico já atinge
87% com o algodão Bt na Índia,
na China atinge 68% da área, e
no caso dos Estados Unidos, o
índice de adoção foi de 88%.
Na safra 2009/10 estamos tendo
a quinta experiência com cultivares transgênicas no Brasil. Nos
três primeiros anos os produtores
tiveram acesso apenas a cultivares Nuopal e Deltapine 90B que
possuem o gene BG 1 que confere resistência as lagartas curuque-

re, rosada e das maçãs. Porém,
nas lavouras com cultivares BG
1 foram necessárias aplicações de
defensivos para o controle das diversas espécies de Spodoptera e
Plusia que atacam o algodoeiro. A
partir da quarta safra, com uso de
cultivares transgênicas, os produtores puderam usar além daquelas
cultivares a FM 966 LL que apresenta resistência ao herbicida de
ação total glufosinato de amônia
e que será uma alternativa valiosa em regiões onde já se constata o surgimento de ervas daninhas resistentes ao glifosato. Segundo dados do ISAAA (Serviço Internacional para Aquisição
de Aplicações em Agrobiotecnologia) em 2009 foram cultivados
no Brasil 145.000 hectares de algodão transgênicos, dos quais,
116.000 hectares foram de algodão Bt e 29.000 hectares de algodão resistente a herbicidas.

As cultivares transgênicas já
em comercialização na safra
2009/2010, com os eventos BG I
e LL, estão sendo usadas pelos
produtores com resultados positivos mensuráveis, pela praticidade e segurança na sua utilização, como os casos já divulgados de facilidade no controle do
curuquere e rosada para os grandes produtores do cerrado e mesmo no controle das tres lagartas, como verificado nos pequenos produtores da região de Catuti-MG.
Na atual safra os produtores continuam usando apenas estes dois
eventos transgênicos porém, a
Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança – CTNBio trabalhou com muita eficiência em
2008 e 2009, aprovando todos os
eventos de algodão solicitados
para liberação comercial, conforme apresentado abaixo:

EVENTO

CARACTERISTICAS

APROVAÇÃO CTNBIO

MON 531-BOLLGARD I

Resistência a insetos da ordem Lepidoptera

Março-2005

LLCOTTON2

LL(Libertylink-Tolerância ao glufosinato de amônio

Setembro-2008

MON 1445

RR (Roundup Ready-Tolerância ao herbicida glifosato

Setembro-2008

281-24-236/3006-210-23
(Widestrike)

WideStrike-Resistência a insetos da ordem Lepidoptera e tolerância ao herbicida glufosinato de amônio

Março-2009

Mon 15985-Bollgard II

Resistência a insetos da ordem Lepidoptera

Maio-2009

MON 531 x MON 1445

Resistência a insetos da ordem Lepidoptera e ao
herbicida glifosato

Outubro-2009

Apesar de já termos muitos
eventos modernos liberados para
uso comercial, ainda falta o registro e multiplicação das sementes
das novas cultivares para comercialização junto aos produtores, o
que normalmente leva pelo menos
2 anos após a aprovação do evento pela CTNBio. Por isso os produtores de algodão da Bahia, que
tem sérios problemas com Spodopteras, e necessitam de cultiva-

res com os eventos Bollgard II ou
WideStrike associados ao RoundupReady ou LibertyLink, ainda
terão que esperar alguns anos para
sua utilização. Assim a grande expectativa dos produtores se volta para a multiplicação de sementes e comercialização de cultivares
que apresentem eventos combinados de resistência a herbicidas e a
lagartas, o que deverá ocorrer apenas na safra 2011/12.

Nas safras 2009/10 e 2010/11
caberá a todos acompanhar os
testes demonstrativos destas novas cultivares transgênicas, efetuados em nível das Estações Experimentais e fazendas polo para
irmos fazendo nosso juízo de valor e nos prepararmos para as mudanças nos sistemas de produção
que com certeza virão, para o benefício de todos os produtores.

Página 12

Junho/2010 - Ano 01 - Nº 01

Importância do controle dos fitonematóides
em algodoeiro no cerrado da Bahia
Luiz Gonzaga Chitarra
Embrapa Algodão
Sandra Eliza Guimarães
Kuhlmann Laboratórios
Ricardo Cruz
Fundação Bahia

A cultura do algodoeiro (Gossypium
hirsutum L.) é uma das mais importantes atividades agrícolas no Brasil. A
área cultivada na safra 2009/10 foi de
836 mil hectares e o Estado da Bahia, o
segundo maior produtor de algodão do
Brasil, cultivou uma área de 260,8 mil
hectares (Conab, 2010). Vários fatores influenciam a produção de algodão,
sendo as pragas, as doenças e os fitonematóides considerados uns dos principais responsáveis pela redução significativa da produtividade física ou econômica do algodoeiro, e em determinados casos, podem ser causa impeditiva
dessa atividade. No caso específico de
nematóides fitoparasitos, há três espécies que causam perdas na produção de
algodão no Brasil: Meloidogyne incognita – nematóide das galhas (Figura 1),
Rotylenchulus reniformis – nematóide
reniforme, e Pratylenchus brachyurus –
nematóide das lesões radiculares.
Dados de levantamento sistemáticos
(2010) realizados indicam que essas espécies estão presentes nas principais regiões produtoras de algodão no cerrado
da Bahia (Tabela1).
Os danos causados por M. incognita
são maiores em solos de textura arenosa, com baixa fertilidade, e quando associado ao fungo causador da murcha
do algodoeiro, Fusarium oxysporum f.
sp. vasinfectum, formando o complexo
Fusarium-Nematóide. A incidência do
nematóide reniforme em áreas de cultivo de algodoeiro tem aumentado grada-

Região
São Desidério
Luís Eduardo Magalhães
Barreiras
Correntina

Meloidogyne incognita
48,61
55,95
2,60
11,40

Rotylenchulus reniformis
18,23
4,81
60,20
11,60

Pratylenchus brachyurus
34,16
39,24
37,20
77,00

Tabela 1. Incidência (%) dos fitonematóides em algodoeiro no cerrado da Bahia, 2010

tivamente, principalmente em solos de
textura média ou argilosa onde se cultiva ou cultivou soja. A maior incidência de P. brachyurus, presente em todas
as amostras de solo da região do cerrado da Bahia, ocorre em solos de textura arenosa.
Umas das práticas que aumentam as
populações de nematóides no solo ocorrem como conseqüência do manejo inadequado da propriedade; por exemplo,
cultivo continuado de culturas suscetíveis, tais como o algodoeiro, soja, milho e feijão. Por outro lado, os nematóides passam a ser causa de danos, quando, pelo manejo inadequado da propriedade, sua população ultrapassar o limite
de danos à cultura (ASMUS, 2005).
Resultados de pesquisa mostram
que, em média, Rotylenchulus reniformis e Pratylenchus brachyurus causam cerca de 20% a 30% de redução de

produtividade em variedades suscetíveis de algodoeiro. M. incognita pode
ocasionar perdas maiores, ao redor de
40%. Em casos de variedades de algodoeiro muito suscetíveis e níveis populacionais muito altos, as perdas provocadas por nematóides podem chegar até
50% da produtividade.
Várias medidas têm sido adotadas
para o controle de fitonematóides, dentre elas, rotação de culturas, cultivares resistentes, aumento da matéria orgânica no solo, controle químico, controle biológico e controle físico. A determinação dos melhores métodos a serem adotados é feito de acordo com a
região, cultura e manejo. Portanto, fazse necessário o conhecimento do nematóide existente e seu grau de infestação.
Algumas das medidas de controle recomendadas para os fitonematóides estão
apresentadas na Tabela 2.

Recomendação

Meloidogyne incognita

Rotylenchulus reniformis

Pratylenchus brachyurus

Rotação de culturas

Soja resistente, mamona,

Milho e soja resistentes,

Milheto resistente e evitar

amendoim crotalárias, mi-

crotalárias, aveia, cen-

gramíneas.

lheto, sorgo, braquiária,

teio, sorgo, milheto.

aveia resistente.
Tratamento químico

Aldicarbe, Carbofurano ou Terbufós no plantio ou cobertura (60 dias) = proteção
das raízes do algodoeiro. Aldicarbe: restrições ambientais (> 100 m de distância de
coleções de água); carência de 10 meses após a última aplicação para o cultivo do
milho, frutíferas e olerículas (principalmente curcubitáceas);
Abamectin (tratamento de sementes) = proteção das raízes do algodoeiro.

Controle biológico

Fungos: Monacrosporium robustum = em laboratório (Meloidogyne incognita e Rotylenchulus reniformis), Paecilomyces lilacinus, Bacillus sp.

Controle físico

Revolvimento e exposição do solo a radiação solar.

Tabela 2. Recomendações para o controle de fitonematóides no cerrado da Bahia

Referências Bibliográficas
ASMUS, G. L. O nematóide reniforme.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
NEMATOLOGIA, 24, 2005, Piracicaba. Apostila Minicurso II: Nematóides
do Algodoeiro. Piracicaba: Esalq –
USP, 2005. p. 12-19.

Figura 1. Lavoura de algodoeiro infestada com Meloidogyne incognita (A) e galhas de M. incognita (B).

Conab – Companhia Nacional de Abastecimento. Produção de grãos no ano
agrícola de 2010. São Paulo, SP.
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Desenvolvimento de linhagens finais e lançamento
de novas cultivares de algodoeiro
Murilo Barros Pedrosa1, Nelson Dias
Suassuna2, Camilo de Lelis Morello2
1
Eng.Agr. Dr. Fundação Bahia,
2
Eng. Agr. Dr. Embrapa Algodão

As mudanças ocorridas nas últimas décadas na cotonicultura brasileira acarretaram um intenso processo de re-estruturação produtiva
no setor, cuja face mais aparente
foi a transferência geográfica da
produção, de regiões tradicionais
para regiões produtoras no cerrado brasileiro, nos estados do Mato
Grosso, Goiás e oeste da Bahia
(Ferreira Filho & Alves, 2007).
Desde a safra 98/99 foi estabelecida parceria técnica entre a Embrapa Algodão, Fundação Bahia e
a EBDA, com o objetivo de desenvolvimento de cultivares de algodoeiro próprias para as regiões de
cultivo no estado da Bahia e aperfeiçoamento da tecnologia em uso
visando consolidação do estado
como pólo produtor de algodão.
As ações de pesquisa e transferência de tecnologia vêm sendo incrementadas a partir da implantação
do FUNDEAGRO, em 2002.
Na safra 2009/2010, além da
continuidade do programa em todas suas etapas, ressalta-se a seleção de plantas individuais em 300
populações segregantes, avaliação
de aproximadamente 400 progênies e 100 linhagens, seleção de
linhagens em 150 progênies transgênicas, contendo o evento RR
Flex. Nas linhagens em fase final,
realizaram-se plantios de parcelas
demonstrativas dos materiais em
fase pré-comercial para fins de validação e aprovação pelos pesquisadores e produtores. Com ações
dessa natureza, o projeto possui

perspectivas a curto, médio e longo prazos, fundamentais para a
evolução e sustentabilidade da atividade, pelo lançamento de cultivares mais modernas e adaptadas,
sobretudo, para as condições do
cerrado baiano.
Com a prática da agricultura
empresarial em regiões de cerrado, a exemplo do cerrado baiano,
houve demanda por cultivares de
algodão com alta produtividade
(potencial superior a 300 @/ha),
alto rendimento de fibras (acima de
40%), ciclo médio a precoce (140
a 160 dias), resistência às principais doenças (viroses, bacteriose,
ramulose, ramulariose, fusariose,
nematóides, entre outras), resposta
positiva a melhoria do ambiente,
com arquitetura e desenvolvimento favoráveis a tratos culturais e
colheita mecânica (inserção do
primeiro ramo acima de 20 cm do
solo, porte ereto e capulhos bem
aderidos as cápsulas, frutificação e
maturação uniforme), tolerantes a
veranicos prolongados, com sistema radicular vigoroso e profundo
e caracteres tecnológicos de fibra
compatíveis com a indústria têxtil
(comprimento, resistência, finura,
reflectância, fiabilidade, entre outros).
Para as características intrínsecas da fibra, há duas grandes possibilidades de definição de padrão
de fibra. A fibra de comprimento
médio (28-31 mm), geralmente
encontrado em G. hirsutum, e fibra
extra-longa (> 34 mm), relacionado a G. barbadense e G. hirsutum
tipo Acala. Além do comprimento,
também de grande importância,
figuram a resistência da fibra, que
necessariamente tem que ser su-

perior a 30 gf/tex para atender a
exigências industriais, finura inferida através do índice micronaire,
estabelecido como favorável em
valores entre 3,5 e 4,2 além de reflectância, uniformidade de comprimento, elongação, fiabilidade,
entre outras.
Na próxima safra serão lançadas, para plantio comercial na safra
2012/13, duas novas cultivares de
algodoeiro, sendo uma com fibras
médias (linhagem CNPA BA 3008)
e uma com fibras médio-longa
(CNPA BA 3300), a qual se constituirá em um padrão de fibras diferenciado no mercado visto que a
mesma apresenta comprimento de
fibras em torno de 32,5 a 33,00mm
de comprimento (Tabela 1).
Tabela 1. Valores médios (obtidos das três ultimas safras) das
variáveis: APF (aparecimento da
primeira flor), APC (aparecimento
do primeiro capulho), altura média, Rend.@/ha (rendimento de algodão em caroço em arrobas/ha.),
R Pluma (rendimento de pluma em
arrobas/ha.), P1Cap (peso de um
capulho em gramas), Comp (comprimento de fibras em mm), Resist.
(resistência de fibras e, gf/tex),
Elong (elongação em %), MIC (finura índice micronaire), Reflect.
(reflectância em %), Amarel (grau
de amarela mento).
No Brasil, até o momento, a
CTNBio já liberou 5 eventos transgênicos para cultivo comercial
(Bollgard, Bollgard II, WideStrike,
Roundup Ready e LibertyLink).
Negociações entre a Embrapa e a
Monsanto resultaram no primeiro
licenciamento do evento conhecido comercialmente como Roundup
Ready Flex. Este evento confere
tolerância ao herbicida glifosato
durante todo o ciclo do algodoeiro.
A transferência desse evento para
os cultivares e linhagens avançadas da Embrapa produzidas para
o estado da Bahia se iniciou em
2007, via retrocruzamentos, sendo
que na atual safra, foram avaliadas, em condições de campo, 150
progênies transgênicas.
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Cultivo do algodoeiro no sistema adensado no cerrado
1

Alexandre Cunha de Barcellos Ferreira
2
Valdinei Sofiatti
1
Engenheiro Agrônomo - DSc., Pesquisador da Embrapa Algodão,
Núcleo do Cerrado, Goiânia, GO;
2
Engenheiro Agrônomo - DSc., Pesquisador da Embrapa Algodão,
Campina Grande – PB

O cultivo do algodão em safrinha vem a cada ano ganhando espaço no cerrado brasileiro.
De acordo com os agricultores, o
alto custo de produção do algodão na safra tem sido um dos sérios problemas para a continuidade
dos cotonicultores nessa atividade agrícola. Assim, uma opção que
tem sido usada, apesar das insuficientes informações técnico-científicas, é o cultivo do algodão em
safrinha, imediatamente após a colheita da soja ou do feijão. Entre as
justificativas dos agricultores para
a adoção desse novo sistema estão
o menor ciclo da cultura, o menor
custo de produção e a produção de
outra cultura antecedendo o algodoeiro, o que melhoraria o retorno
econômico por unidade de área.
Muitas dúvidas existem sobre o
sistema adensado, pois não se sabe
como serão as pressões de pragas,
doenças e plantas daninhas; o manejo do crescimento do algodoeiro
por meio de fitorreguladores, a adubação, a eficiência e a qualidade da
colheita e a qualidade da fibra etc.
Trabalhos de pesquisa estão
sendo desenvolvidos no cerrado de
Goiás pela Embrapa Algodão, Fundação Goiás e parceiros, e pelos resultados obtidos até o momento, a
semeadura deve ser realizada preferencialmente até o final do mês de
janeiro, de forma que não falte água
para o crescimento e desenvolvimento do algodoeiro. Preferencialmente semear até 20 de janeiro,
pois há grande risco de ocorrer déficit hídrico durante o início do desenvolvimento reprodutivo do algodoeiro, o que pode fazer com que as
estruturas reprodutivas sejam abortadas. Mesmo que haja a retomada da disponibilidade de água em
virtude de algumas “improváveis”
chuvas no período, novas estruturas
reprodutivas podem ser emitidas,
mas o período de formação destas

coincidirá com o término do período de precipitação pluvial (período
compreendido entre abril e maio),
o que afetará a produtividade da lavoura e as características da fibra do
algodoeiro.
A altura das plantas deve ser
devidamente monitorada e controlada por meio dos fitorreguladores de crescimento, de modo que
as plantas, por ocasião da colheita, estejam com altura máxima de
80 cm. Para isso, doses e formas
de aplicação precisam ser melhor
estudados.
Em virtude da suscetibilidade
das culturas da soja, do feijão e do
algodão ao mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum), doença fúngica que causa grandes prejuízos ao
agricultor, além de deixar estruturas de resistência (escleródios) no
solo por vários anos, é recomendado que não se cultive algodão
adensado nas áreas com histórico
de altas infestações desse patógeno, pois o problema só tende a piorar. Altas populações de plantas,
umidade elevada, abafamento gerado pelo microclima da lavoura, a
sucessão de soja ou feijão e depois
o algodão, temperaturas noturnas
mais amenas em regiões de altitudes acima de 800 m, são condições
propícias ao patógeno.
Apesar do aumento da incidência e severidade de mofo branco à
medida que se aumentou a população de plantas no sistema adensado, observou-se que a população máxima estudada de 222.222
plantas/ha foi a que apresentou as
maiores produtividades (média entre quatro cultivares de 4.666 kg/
ha), para a semeadura realizada em
23 de janeiro de 2009. Quando a
semeadura foi em 13 de fevereiro, a produtividade média de algodão em caroço foi de 3.366 kg/ha.
Essas produtividades foram possíveis graças à boa distribuição das
chuvas em março, abril e maio de
2009; já em 2010 as chuvas no cerrado de Goiás encerraram bem no
início de abril, razão pela qual as
estimativas não são boas, embora
os problemas com o mofo-branco
tenham sido muito inferiores aos
observados em 2009.

Apesar da boa produtividade obtida na safra 2009, a principal preocupação do agricultor que
trabalhou nesse sistema foi com
relação à colheita, pois existiram
muitas dúvidas de qual o melhor
sistema de colheita mecanizada.
Mesmo com a adequação das colhedoras, elas apresentaram baixo
rendimento operacional, exigiram
maior atenção na limpeza da pluma nas algodoeiras e apresentaram
maior contaminação da fibra por
caules. Além disso, a fibra colhida
apresentou micronaire mais baixo,
maior imaturidade e maior quantidade de neps.
A relação entre a população e
a produção de algodão depende,
entre outros fatores, do genótipo e
das condições ambientais em que a
cultura se desenvolve. Nos trabalhos executados observou-se que
uma boa opção foi a cultivar BRS
293, que possui menor vigor vegetativo, portanto mais fácil para
manejar o crescimento com fitorreguladores, e apresenta elevado
potencial produtivo. Resultados de
pesquisa dessa última safra mostraram excelentes resultados com
essa cultivar no sistema adensado
em safrinha, na região de Montividiu – GO. A cultivar BRS 286, devido ao seu ciclo mais curto e porte menor, também pode ser uma
opção ao sistema adensado, e fará
parte de futuros trabalhos de avaliação no cerrado goiano.
No Oeste baiano a Embrapa
Algodão em conjunto com a Fundação Bahia e parceiros iniciou na
safra 2010 os estudos com o sistema de cultivo adensado. Estão sendo testados entre outros fatores a
população de plantas mais adequada a este sistema, doses de nitrogênio em cobertura e várias formas
de manejo do regulador de crescimento, com variações nas doses
e parcelamentos. De modo geral,
como os trabalhos de pesquisa estão em andamento, é preciso que
os cotonicultores tenham cautela quanto à adoção em larga escala desse novo sistema de cultivo
do algodoeiro, pois muitas informações tecnológicas precisam ser
pesquisadas e validadas.
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PRAÇA DOS INSETOS - A equação perfeita
Ricardo Werlang
Coordenador de Desenvovimento
de Produtos e Mercados da FMC

Nos sistemas de produção
agrícola, o manejo das “pragas” é um componente importante para o sucesso do negócio. A constante dinâmica das
populações de insetos e ácaros
nas lavouras propicia a presença das “pragas agrícolas” (insetos e ácaros com potencial de

ocasionar danos econômicos
para a cultura) e dos denominados “inimigos naturais” (insetos
e aracnídeos com o potencial de
redução populacional das “pragas”), sendo as populações destes influenciadas por diferentes fatores, como a geografia,
topografia, condições climáticas (temperatura, umidade, luminosidade, precipitação e ventos) e manejos adotados na cultura (época de plantio, espaça-

Figura 2 - Resultados médios de controle de Polyphagotarsonemus latus (Ácaro-branco) avaliando-se a presença
nas plantas de algodoeiro, Rio Verde-GO, 2008. *Médias seguidas pelas mesmas letras no mesmo
intervalo de avaliação não diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de significância.
**CV: coeficiente de variação (%).
***Presença na Testemunha (%) avaliando-se a presença ou ausência de ácaros em 25 plantas
por parcela.

Figura 3 - Resultados médios de controle de Tetranychus urticae (Ácaro-rajado) avaliando-se a presença nas
plantas de algodoeiro, São Desidério-BA, 2008. *Médias seguidas pelas mesmas letras no mesmo intervalo de avaliação não diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de significância. **CV: coeficiente de variação (%).
***Presença na Testemunha (%) avaliando-se a presença ou ausência de ácaros em 25 plantas
por parcela.

mento, adubação, tratos culturais, defensivos utilizados). Os
manejos mais viáveis envolvem
a utilização de alguns conceitos
que têm por objetivo a racionalização de recursos e energia e
a menor agressão ao ambiente e
aos “inimigos naturais”.
A sustentabilidade do sistema de produção depende da
adoção de manejos de resistência eficazes, assumindo grande importância nos sistemas de
produção. A estratégia de manejo da resistência foi dividida
em três grupos por Georghiou
(1983), sendo estes: manejo por
moderação, manejo por saturação e manejo por ataque múltiplo. O princípio básico no manejo por moderação está na redução da pressão de seleção
para preservar os indivíduos
susceptíveis em uma determinada população. O manejo por
saturação tem por objetivo reduzir o valor adaptativo dos indivíduos resistentes através do
uso de sinergistas juntamente com os inseticidas ou acaricidas, ou mesmo de altas dosagens do produto. Já o manejo
por ataque múltiplo envolve a
utilização de dois ou mais produtos, com modos de ação distintos, em rotação ou mistura.
Segurança e praticidade
O Talisman é um inseticida que age ligando-se à enzima acetilcolinesterase, inibindo a sua atividade normal, que
é a de degradar as moléculas
do neurotransmissor excitatório – acetilcolina – após a transmissão de um impulso nervoso.
Quando o Talisman está ligado à enzima acetilcolinesterase, esta fica inativa, resultando
em acúmulo de acetilcolina na
fenda sináptica, causando hiperexcitabilidade do sistema nervoso central devido à transmissão contínua e descontrolada de
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cludens (lagarta
falsa medideira), Heliothis
virescens (lagarta-das-maçãs), Spodoptera frugiperda e
Spodoptera eridanea (lagarta spodoptera),
Pectinophora
gossypiela (lagarta-rosada)
(Figura 1).
O inseticida
destaca-se na
elevada eficácia no controle
de percevejos,
bicudo, lagarta
curuquerê, lagarta falsa medideira, lagartadas-maçãs, lagarta spodoptera e lagarta-rosada. Apresentando excelente
controle de pulgões na cultura do algodoeiro, com eficácia
superior a 80%
em 60% dos
Figura 1 - Resumo de resultado de eficicácia de manejos com Talismã de controle
campos estudade pragas na cultura do algodão. Compilação de trabalhos realizados nas
dos no período
safras 2005/06, 2006/07 e 2007/08. NT: Número de trabalhos
de 2005 a 2008
Controle 90%
Controle 80% a 90%
(Figura 1).
Ta l i s m a n
Controle inadequado
Controle 70% a 80%
possui controle de adultos de
mosca-branca, demonstrando
gura 2). Este manejo proporeficácia de controle superior a
ciona maior nível de eficácia e
80% em 68% dos campos esresidual de controle, sendo setudados. Este inseticida possui
melhante ao diafentiuron, tanto
excelente controle de ácaro-rapara o ácaro-branco como para
jado, proporcionando controo ácaro-rajado (Figuras 2 e 3).
le superior a 80% em 78% dos
A elevada eficácia de concampos estudados. Outra pratrole de amplo espectro de praga importante na cultura do
gas na cultura do algodoeiro
algodoeiro é o ácaro-branco
proporciona segurança e pra(Polyphagotarsonemus latus);
ticidade no manejo de pragas
este pode ser eficientemente
nesta cultura com o inseticida
controlado na cultura com TaTalisman, agregando um malisman em manejo com abanejo adequado de resistência de
mectina (6 g ha-1 de i.a.) (Fiinsetos aos inseticidas.
^

impulsos nervosos. Ocasionando os sintomas de intoxicação
que incluem tremores, convulsões, colapso do sistema nervoso central e morte do inseto.
O produto também age
como inseticida modulador de
canais de sódio, interagindo
com os canais de sódio distribuídos ao longo do axônio, prolongando ou impedindo o fechamento normal dos mesmos
após a transmissão do impulso nervoso e, desta forma, permitindo um fluxo excessivo de
íons Na++ para o interior da célula nervosa. Ocasionando os
sintomas de intoxicação como
tremores,
hiperexcitabilidade, perda de postura locomotora, paralisia e morte. Talisman
possui algumas características
específicas que conferem benefícios como: ausência do grupo ciano – proporcionando baixo grau de irritabilidade dérmica; presença do grupo bifenil –
proporcionando maior estabilidade da molécula; presença do
grupo trifluoro – que, juntamente com a presença do grupo bifenil, proporciona maior espectro de controle de ácaros, pulgões e pragas de solo.
A utilização do produto proporciona maior segurança no
manejo da resistência de insetos aos inseticidas, por ser
constituído de dois grupos de
inseticidas que possuem diferentes modos de ação e mecanismos de resistência nos insetos distintos.
Talisman possui eficácia no
controle de amplo espectro de
pragas na cultura do algodão,
como: Aphis gossypii (pulgão), Bemisia sp. (mosca-branca), Dysdercus spp. (percevejomanchador), Euchistus herus
(percevejo-marrom), Nezara
viridula (percevejo-verde), Anthonomus grandis (bicudo), Tetranychus urticae (ácaro-rajado), Alabama argillacea (lagarta curuquerê), Pseudoplusia in-
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Tabuleiro de inovação

Nos canteiros experimentais
(plots) a Fundação Bahia
conduz experimentos com
novas variedades, antes destas
ganharem as lavouras do Oeste
da Bahia

O CPTO é um grande laboratório a céu aberto. Sua
área total é de 200 hectares,
e neles ficam, além dos laboratórios, os canteiros experimentais. São cinco pivôs, sendo um de 60 ha e
quatro de 15 ha, totalizando
120 ha de irrigação e 80 de
sequeiro.
A Fundação Bahia mantém experimentos em algodão, milho e soja, e começa
a introduzir culturas como
feijão, cevada e trigo. Essas
duas últimas não existem
ainda no cerrado baiano, e
a Fundação Bahia quer testar a viabilidade delas como
uma alternativa a mais para
os agricultores da região.
De acordo com a coordenadora do CPTO, Marcella Prado, até sair do canteiro experimental e ganhar

as lavouras comerciais, são
necessários em média três a
quatro anos. “É o tempo em
que analisamos os seu comportamento, checamos se as
características se perpetuam por vários anos seguidos
e ainda assim, submetemos
estes experimentos a outras
realidades de solo, com altitudes diferentes, em fazendas parceiras, porque as lavouras não são iguais e o
clima também não”, explica
Marcella.
Para realizar este trabalho minucioso, a Fundação
Bahia conta com um time
de quatro pesquisadores,
10 técnicos, cinco auxiliares de campo, além de mão
de obra temporária, quando se necessita de um reforço. Como ainda não existem
cursos de mestrado e douto-

rado na região, a maior parte dos pesquisadores e técnicos vem de fora, principalmente, de estados como São
Paulo, Mato Grosso e Minas
Gerais. A própria Marcella
é uma delas. Engenheira
Agrônoma, chegou há quatro anos na região. Mas uma
turma de jovens cientistas
também está sendo formada na região e ganha experiência no CPTO. São os estagiários. Um time de 10 estudantes do curso de Agronomia da Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira (FAAHF) de Luís Eduardo Magalhães.
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Controle da mancha de ramulária
(Ramularia areola) do algodoeiro

Produto

Ingrediente Ativo (Grupo Químico)

Empresa

aplicações de fungicidas. A doença é responsável por sérias perdas no Brasil e na
Índia, especialmente em cultivares de algodoeiro altamente suscetíveis à doença
(Hillocks, 1992).
Tendo em vista a importância das folhas infectadas na sobrevivência do fungo, a principal forma de remoção do inóculo primário pode ser a aração ou a destruição de resíduos, bem como evitar o
cultivo contínuo em um mesmo local. Os
fungicidas podem controlar a doença eficientemente, desde que o controle seja
iniciado nos primeiros sintomas do processo de infecção do fungo. Dependendo da agressividade da doença, podem
ser necessárias pelo menos 3 aplicações
(Hillocks, 1992).
A dispersão do patógeno é bastante rápida e perdas significativas podem ocorrer se intervenções de controle não forem
adotadas em tempo hábil. O controle químico desponta como uma das táticas de
manejo que reduzem a taxa de progresso
da doença no campo. Nesse caso, recomenda-se a aplicação de fungicidas registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Tabela 1) e aconselhá-se a alternância dos grupos químicos de fungicidas para que não ocorra a
resistência do patógeno.

Alterne
Amistar Top

Tebuconazol (triazol)
Azoxistrobina (estrobilurina) + Difeconazol (triazol)
Flutriafol (triazol)
Carbendazim (benzimidazol) +
Flutriafol (triazol)
Acibenzolar-S-metílico (benzotiadiazol)
Flutriafol (triazol)
Metiram (alquilenobis (ditiocarbamato) + Piraclostrobina (estrobilurina)
Metconazol (triazol)
Flutriafol (triazol) + Tiofanato-metílico (benzimidazol)
Tiofanato-metílico (benzimidazol)
Piraclostrobina (estrobilurina)
Flutriafol (triazol)
Carbendazim (benzimidazol)
Carbendazim (benzimidazol)
Tetraconazol (triazol)
Tetraconazol (triazol)
Tetraconazol (triazol)
Protioconazol (triazolinthione) +
Trifloxistrobina (estrobilurina)
Epoxiconazol (triazol) + Cresoximmetílico (estrobilurina)
Carbendazim (benzimidazol) +
Flutriafol (triazol)
Flutriafol (triazol)
Tebuconazol (triazol) + Trifloxistrobina (estrobilurina)
Azoxistrobina (estrobilurina)
Azoxistrobina (estrobilurina) + Ciproconazol (triazol)
Difeconazol (triazol)
Flutriafol (triazol)
Propiconazol (triazol) + Trifloxistrobina (estrobilurina)
Flutriafol (triazol)
Flutriafol (triazol)
Tebuconazol (triazol)
Flutriafol (triazol)

Milênia Agrociências S.A
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

Referências

Luiz Gonzaga Chitarra
Pesquisador Embrapa Algodão

A mancha de Ramulária, causada pelo
fungo Ramularia areola Atk, foi descrita
pela primeira vez em 1890 e desde então
tem sido relatada em todas as regiões produtoras de algodão do mundo. A doença
ocorre em condições de alta umidade e,
na maioria das vezes, causou poucas perdas econômicas, devido à sua ocorrência
apenas no final do ciclo da cultura. Atualmente é considerada uma das principais
doenças do algodoeiro na região do cerrado brasileiro devido a sua ocorrência com
abrangência e intensidade, principalmente em áreas onde se cultiva o algodoeiro
sem utilizar a prática da rotação de culturas (Paiva et al., 2001).
Os sintomas da doença manifestamse em ambas as faces da folha, consistindo inicialmente de lesões geralmente angulosas, de coloração branca, e posteriormente de coloração amarelada e de aspecto pulverulento, caracterizado pela esporulação do fungo, sobretudo na face inferior da folha. Posteriormente, manchas arroxeadas são observadas nestes pontos de

esporulação (Araújo, 2000). Em períodos
chuvosos, podem ocorrer manifestações
precoces, provocando a queda das folhas
e apodrecimento das maçãs do terço inferior das plantas (Gondim et al., 1999). O
desfolhamento extensivo da planta em infecções severas resulta em perdas qualitativas e quantitativas. Plantas afetadas pela
doença apresentam abertura prematura de
cápsulas, podendo ocasionar uma redução
na produtividade em até 35% (Iamamoto
et al., 2002).
Quanto às perdas causadas pela doença, pode-se considerar que depende das
condições climáticas, cultivares e densidades de semeadura. Em muitos países onde
se cultiva o algodoeiro, os maiores problemas em relação à mancha de ramulária são
no final do ciclo da cultura, causando pequenas perdas, contudo, em lavouras onde
ocorrem periódicas precipitações e denso dossel de plantas, pode ser severa ainda no início da cultura, justificando, desse
modo, medidas de controle químico. Em
locais onde o cultivo do algodão é sucessivo, com o passar do tempo, a doença pode
se tornar endêmica, com sérias conseqüências à produção, sendo necessárias várias

Tabela 1. Produtos químicos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
para o controle da mancha de ramulária em algodoeiro.

Band
Battle
Bion 500 WG
Buran
Cabrio Top
Caramba 90
Celeiro
Cercobin 500 SC
Comet
Decisor
Delsene SC
Delsene WQ
Emerald
Emerald 230 ME
Eminent 125 EW
Fox
Guapo
Impact Plus
Impact 125 SC
Nativo
Priori
Priori Xtra
Score
Simboll 125 EC
Stratego 250 EC
Tasker
Tatico
Tebuco Nortox
Tornado

BRA Defensivos Agrícolas Ltda
Cheminova Brasil Ltda
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
BRA Defensivos Agrícolas Ltda
Basf S.A
Basf S.A
IHARABRAS S.A Indústria Químicas
IHARABRAS S.A Indústria Químicas
Basf S.A
Cheminova Brasil Ltda
Du Pont do Brasil S.A
Du Pont do Brasil S.A
FMC Química do Brasil Ltda
ISAGRO Brasil Com de Prod Agroquím Ltda
Arysta Lifescience do Brasil Ind. Quím. e Agrop.
Bayer S.A
Milênia Agrociências S.A
Cheminova Brasil Ltda
Cheminova Brasil Ltda
Bayer S.A
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Consagro Agroquímica Ltda
Bayer S.A
Cheminova Brasil Ltda
Cheminova Brasil Ltda
Nortox S.A
Cheminova Brasil Ltda
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AGRICULTURA DE PRECISÃO – Serviços
agronômicos que fazem a diferença
Borghi, E1; Lourenço, R.2; Silva, C. H.3;
Baiack, C4.
A tecnologia da Agricultura de Precisão
(AP), bastante difundida em todas as regiões
agrícolas do Brasil, pode ser definida de diferentes maneiras. Para muitos, é uma ferramenta adicional de estudo do ambiente de produção, levando em consideração solo, clima e cultura, de
forma pontual e com maior assertividade, utilizando-se de produtos e pacotes tecnológicos,
com o intuito de melhorar a produtividade, tendo como resultado menor impacto ambiental.
Esta tecnologia de manejo do solo tem se
tornado importante em todas as regiões produtoras, principalmente, por viabilizar o uso racional
de fertilizantes, que não necessariamente resulta
em redução na dose de fertilizantes, mas sim realocar o fertilizante aplicado em zonas de baixo
potencial produtivo para zonas de alto potencial
de resposta, tendo como princípios o cuidado diferenciado do solo, diminuindo os problemas
ambientais, destacando-se neste ponto a contaminação do lençol freático. Além disso, permite uma visão diferenciada dos fatores que afetam
a produtividade da lavoura, por possuir maiores
subsídios e informações disponíveis com alto nível de detalhamento.
Com experiência de mais de 2 milhões de
hectares trabalhados, a Bunge Fertilizantes é a
pioneira na amostragem de solo georreferenciada e na aplicação de fertilizantes à taxa variável. Em constante aprimoramento a empresa trabalha com Agricultura de Precisão desde 1997,
com equipamentos de última geração para melhor qualidade das operações no campo. Para a
Bunge Fertilizantes, Agricultura de Precisão é
um conceito de racionalização no gerenciamento rural, onde o serviço consiste na otimização
do uso de insumos a serem aplicados na lavoura,
objetivando aumentar a lucratividade do produtor, preservando o meio ambiente e a sustentabilidade do sistema produtivo.
Devido ao seu sucesso, a Bunge Ferti-

Foto 1: Quadriciclo para amostragem de solo,
conectado a um receptor de sinais de
satélite (GPS) e computador de bordo
para mapeamento da área. Em cada
ponto georreferenciado são coletadas
as amostras simples que, juntas, irão
compor a amostra composta que será
encaminhada ao laboratório.

lizantes dispõe de maquinários, softwares e
equipes altamente qualificadas, tornando a
área de serviços em um diferencial estratégico no Brasil.
Raio X do solo - A primeira etapa do trabalho consiste na visita ao cliente pela equipe da Bunge Fertilizantes com a finalidade de
mapeamento da área, dividindo-a em pequenas talhões, que podem variar entre 1, 2, 3 e 5
hectares, a critério do produtor. O mapeamento é feito com quadriciclo amostrador de solo,
conectado a um receptor de sinais de satélite (GPS) e computador de bordo. Em seguida,
retira-se amostras de solo que são encaminhadas para análise em laboratório credenciado, a
escolha do produtor.
Com os resultados em mãos, a equipe de
Serviços Agronômicos da Bunge Fertilizantes elabora mapas de fertilidade e fazem a sugestão dos corretivos de acidez e fertilizantes.
Este mapa fica de posse do produtor para que,
junto com sua equipe e em conjunto com a Assessoria Agronômica, possam encontrar as melhores alternativas de adubação e/ou correção.
Com o uso da tecnologia através de equipamentos especiais, é possível fazer a aplicação
da quantidade exata de fertilizante ou corretivo a ser aplicada em cada parte do talhão identificado pelo sistema, de acordo com sua real
necessidade. Assim, a aplicação torna-se mais
eficiente, sem que haja sobreposição ou faixas
sem aplicações. Este procedimento é realizado antes da época do plantio e seguindo os critérios do produtor. O atendimento personalizado pelos especialistas no assunto da Bunge
Fertilizantes fortalece o relacionamento com o
cliente, que ganha novo aliado: a prestação de
serviços de última geração.
Vantagens ao produtor - O histórico da
empresa com o serviço de Agricultura de Precisão tem mostrado que o produtor percebe os
benefícios do serviço, pois a gestão da fertilidade do solo torna-se mais detalhada e precisa, uma vez que cada talhão poderá ser gerenciado de acordo com o grid (grade de mini talhões) que o produtor escolhe quando contrata os serviços. De forma geral, os grids variam
de 3 a 5 ha. Em alguns casos, podem ser até de
1 ha, conforme a escolha do cliente. Isso significa que é possível visualizar as variações da
fertilidade a cada 1 ha e ainda corrigir as manchas de fertilidade, deixando os talhões quimicamente mais uniformes.
Tudo isso ainda pode ser associado ao fornecimento do fertilizante a granel, reduzindo o
custo do produto. A prestação do serviço pela
Bunge propicia também redução da mão de
obra do produtor, principalmente em culturas
que permitem a aplicação dos fertilizantes em
pré-plantio, o que resulta em economia de combustível e menor utilização do maquinário.

Considerações sobre a
Agricultura de Precisão
Um sistema de alta tecnologia, se adequadamente aplicado, tenderá em agredir bem menos o ambiente que vivemos, por uma razão
muito simples: ocorrerá redução no processo
erosivo, uma vez que, aliada a outras técnicas
como o sistema plantio direto, propicia melhoria nas condições químicas, físicas e biológicas
do solo. Desta forma, pode-se garantir a sustentabilidade dos sistemas agrícolas, visando aumentos de produtividade sem a necessidade de
abertura de novas áreas para exploração.
A maioria os trabalhos envolvendo Agricultura de Precisão demonstram a possibilidade de incrementos na produtividade, desde que corretamente utilizada, e os custos para
adoção desta técnica são amortizados logo nos
primeiros cultivos, principalmente em decorrência na racionalização do uso de insumos e
corretivos. Além disso, outras vantagens podem ser elencadas, tais como: determinação
dos fatores limitantes de cada área; elaboração
de estratégias de correção seguindo as características de solo e do sistema de cultivo empregado; análise destas estratégias sob o ponto de
vista econômico; introdução de programas e
sistemas que permitem, cada vez mais, entender os fatores limitantes para atuar de forma
correta visando a expressão da máxima produtividade das culturas; desenvolvimento de critérios para obtenção de mapas de produtividade, como forma de identificação de fatores limitantes pontuais.
Conte com o apoio da Bunge Fertilizantes,
que dispõe de Engenheiros Agrônomos com
grau de especialização, mestrado e doutorado, prontos a auxiliar e orientar os agricultores na melhor forma de adoção desta tecnologia, buscando a satisfação e otimizando racionalmente a utilização do fertilizante, nos mais
diferentes sistemas de produção, vislumbrando a sustentabilidade da agricultura brasileira.
Mais informações no site:
http://www.serrana.com.br/servicos/agricultura-de-precisao.aspx

Eng. Agrº, Doutor em Agronomia. Assessor Agronômico Bunge Fertilizantes. email:
emerson.borghi@bunge.com
2
Eng. Agrº, Supervisor de Serviços Aplicados Bunge Fertilizantes. email: ramiro.lourenço@bunge.com
3
Eng. Agrº, Supervisor Comercial Grandes
Clientes Bunge Fertilizantes. email: cleudes.henrique@bunge.com
4
Eng. Agº, Mestre em Agronomia, Coordenador de Serviços Agronômicos Bunge
Fertilizantes. email: claudiomar.baiack@
bunge.com
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Fosfato Reativo Gefoscal, alternativa econômica e eficiente no fornecimento
de Fósforo e Silício às lavouras de Algodão, Soja e Milho

O fósforo é um dos nutrientes
mais estudados e é indispensável
no sistema de produção dos Cerrados brasileiros. É o carro chefe nos programas de manejo de
adubação envolvendo cifras elevadas para sua aquisição. Temos
uma idéia que estamos diante de
um fertilizante que oferece opção
diferenciada frente aos fosfatos
de utilização corriqueira. O diferencial econômico é a forma mais
fácil de criar expectativa para
aquisição de um produto novo no
mercado. Porem, os resultados sobressaem ao seu valor econômico.
Os resultados obtidos nesta safra
2009/10 são animadores e atentam para possibilidades ilimitadas
com a utilização deste.
Lavouras de soja colhidas em
regiões de veranicos acima de 30
dias apontam para um destaque
deste fosfato reativo frente aos
Gefoscal 2 toneladas/ha

Super Simples 400 kg/ha

fosfatos solúveis. Lavouras de milho com produção acima de 180
sacos/ha também foram vivenciadas com a utilizacao deste fosfato reativo. Apesar das lavouras
de algodão ainda não terem sido
colhidas, as contagens de maças
e capulhos indicam para produções superiores quando comparado este fertilizantes com fosfatos
solúveis. Não podemos dizer que
este fertilizante é a melhor opção
mas sua composição química com
Fósforo e altos teores de Silíco
pode indicar possibilidade de performance diferenciada.
A dinâmica de solubilidade do
fosfato reativo Gefoscal no solo
apresenta-se com duas vertentes.
A primeira é o fato deste fosfato
liberar fósforo em imediato para
o arranque das plantas em 50%
do seu total de fósforo. Nesta dinâmica química este fosfato possibilita a sua utilização de forma
mais abrangente e confiável. Mas
o que chama atenção para o fósforo do fertilizante Gefoscal é a
possibilidade real de liberação
do fósforo de forma gradativa e
constante durante a demanda por
fósforo pela planta. Este comportamento do Gefoscal “agrada” as
plantas pois a partir do florescimento, enchimento de grãos ou
formação das maças, as plantas
requerem fósforo em quantidade
de forma a favorecer o enchimento pleno dos grãos e a formação

de capulhos mais pesados.
Por outro lado, um fertilizante que contenha Silício em sua
composição permite uma reflexão de menor perda do potencial
produtivo das plantas frente ao
ataque de pragas e doenças. O
Silício é um nutriente que atua na
proteção das plantas protegendo
a cutícula com cristais de silício
dificultando a entrada de pragas e
doenças nos tecidos das plantas.
Outro fato bastante relevante é a
comprovação que os cristais de
Silício favorecem a menor perda
de água durante períodos de estiagem durante o ciclo da cultura.
Sendo assim, o Gefoscal além de
favorecer o potencial produtivo
das lavouras pela dinâmica do
fósforo também apresenta o Silício que envolve a planta de forma não perder este potencial por
meio de ataque de pragas, doenças e veranicos.
Em quadro abaixo apresenta
os resultados dos teores foliares
de lavoura de algodão em comparativo ao uso de Gefoscal e
Super Simples. Nota-se que os
teores foliares de alguns Macronutrientes como o fósforo e micronutriente como o Silício apresenta-se em teores mais elevados
quando a aplicação de 2 toneladas de Gefoscal a lanço. É de
se esperar então a possibilidade
de colheita mais rendosa na área
com utilização de Gefoscal.
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Efeito residual de Fósforo (P) no solo através da utilização
de repositor mineral sustentável – RMS – GEFOSCAL
Renato Monteiro Mercer1
Valmor dos Santos1
1
Engenheiro Agrônomo
Inovação Agrícola

O fósforo (P) é um nutriente
extremamente essencial para o
solo e o que se percebe de forma geral nos solos brasileiros é
que eles são carentes de P. Isso
em conseqüência do material de
origem e da forte interação do P
com o solo (Raij, 1991), em que
menos de 0,1% encontra- se em
solução (Fardeau, 1996).
É fundamental, no entanto,
determinar a relação entre o teor
de nutriente no solo e o rendimento da cultura, para estabelecer o nível crítico de P no solo, a
fim de que sua aplicação não seja
feita sem necessidade (Malavolta
& Gomes, 1962).
Na região do Cerrado brasileiro, é necessário que se utilizem recomendações adequadas
de adubos fosfatados devido ao
baixo teor de P na solução dos
solos. Portanto, a resposta à adubação fosfatada depende, dentre
outros fatores, da disponibilidade
de P no solo, da disponibilidade
de outros nutrientes, da espécie e
variedade vegetal cultivada e das
condições climáticas.
Com base neste contexto, a
empresa Inovação Agrícola C. P.
A. S. P em parceria com a Gefoscal deu início a um projeto de três
anos consecutivos, com início na
safra 2009/2010, com o objetivo
de avaliar o efeito residual de fósforo P no solo através da utilização do RMS – Repositor Mineral
Sustentável – Gefoscal, produto
formulado com fosfato sedimentar de solubilidade gradual.
Material e métodos
O ensaio foi conduzido na Fa-

zenda Eliane, localizada em São
Desidério – Bahia, referenciada
pelas coordenadas geográficas
13° 07’ 084’’ S e 46° 01’07’’W
com elevação de 876 m. O experimento foi instalado em um
talhão de lavoura comercial de
soja cultivada em sistema plantio direto (SPD). Os tratamentos
consistiram das seguintes doses e
fonte de fósforo: * T1 – 1 ton/ha
de RMS (fosfato reativo natural
– origem sedimentar), aplicado
em superfície sem incorporação e de forma mecânica através de uma calcareadeira no dia
03/12/2009. Para cada tonelada
aplicada de RMS, o peso correspondente é de 80kg P2O5 total,
200kg de Óxido de Cálcio, 08 kg
de Óxido de Magnésio, 30 Kg de
Enxofre e 150 kg de Sílica, sendo que dos 80 kg total de P205,
50% estará solúvel no primeiro
ano, ou seja, 40 kg de P2O5.; *
T2 (padrão fazenda) – 100 kg/ha
de cloreto de potássio (K Cl). A
fosfatagem na área que representava o tratamento 2 foi realizada
na safra anterior (ano agrícola:
2008/2009) com 200 Kg/ha de
fosfato monoamônico (MAP) na
cultura do milho. A área total de
cada tratamento foi de 60.8m de
largura x 200m de comprimento,
totalizando 1.2ha.
Resultados e discussão
De acordo com os resultados
obtidos nas análises realizadas em
pré-plantio, foi possível observar
no tratamento 1 – R.M.S, que o
gradiente de fósforo no perfil de
0 – 20 cm apresentava teores de
13.2 mg/dm3 e no tratamento 2
– P. F.(Padrão Fazenda) - observou-se teores de 11.0 mg/dm3.
Esses resultados são provenientes da média dos dez pontos de
coleta para ambos os tratamentos

(T1 – R.M.S e T2 P.F.).
Os resultados de teores de
fósforo apresentados nos gráficos 1, 2 e 3 evidenciam a maior
resposta de P devido a área estar
em processo evolutivo de inicial
para transição do SPD (7 anos).
Gráfico 1 – Teores de P no solo (mg/dm3) 0 – 20cm de
profundidade – amostras coletadas em pré
plantio da cultura da soja.

Gráfico 2 - Teores de P no solo (mg/dm3) 0 – 10cm de
profundidade – amostras coletadas na pré colheita da cultura da soja, após aplicação do R.M.S.

Gráfico 3 – Teores de P no solo (mg/dm3) 10 – 20cm de
profundidade – amostras coletadas na pré colheita da cultura da soja, após aplicação do R.M.S.

Tabela de resultados estatísticos para rendimento de grãos de
soja (Sc/ha – 13%) e estimativa de população.

Obs.: Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de significância.
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Uma parceria de
sucesso no Oeste
da Bahia

Até a década de 1970, o Oeste
da Bahia caracterizava-se por um
modelo de agricultura de subsistência baseado na pecuária extensiva e nas culturas de milho,
feijão e arroz. Essa realidade só
começou a mudar a partir da década de 80, com a implantação
e expansão da sojicultura, o que
trouxe uma nova dinâmica de desenvolvimento para a região.
Assim, o Oeste da Bahia começou a se inserir de forma cada
vez mais competitiva na estrutura produtiva estadual e nacional,
notabilizando-se como a principal área produtora de grãos do
Nordeste brasileiro. Hoje – com
a consolidação não só da cultura
da soja, como também do milho,
do arroz, do feijão e, mais recentemente do algodão e do café de
qualidade –, a região é uma das
que mais cresce economicamente devido à exploração agropecuária e agroindustrial.
Uma série de fatores contribuiu para a expansão da agricultura no Oeste baiano, entre eles a
utilização de modernos recursos
tecnológicos, sistemas de irrigação, mecanização das lavouras
e utilização de cultivares desenvolvidas especificamente para as

condições do Cerrado. A Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, realiza pesquisas na região desde a década de
80, com o desenvolvimento de
novas variedades de soja.
Esse trabalho se intensificou
no fim da década de 90 e ganhou
novo impulso no início dos anos
2000, a partir da parceria firmada entre a Embrapa e a Fundação
Bahia. No ano passado, a Fundação Cerrados integrou-se a essa
parceria e a expectativa agora é
ampliar o lançamento de novas
cultivares convencionais e transgênicas adaptadas à região e resistentes às principais doenças e
nematóides.
Até o momento, esse trabalho
no Oeste da Bahia envolve quatro Unidades Descentralizadas
da Embrapa: a Embrapa Soja
(Londrina – PR), a Embrapa Algodão (Campina Grande – PB),
a Embrapa Cerrados (Planaltina
– DF) e a Embrapa Transferência
de Tecnologia (Brasília – DF).
Este ano, estão em vias de
lançamento pela Embrapa duas
cultivares convencionais – a
BRS 313 e a BRS 314 – e uma

transgênica – a BRS 315 –, todas
adaptadas à região. Além dessas,
já foram lançadas várias outras,
como a BRS Barreiras, a BRS
Corisco e a BRS Diferente. As
principais características dessas
cultivares são a alta adaptabilidade, alta produtividade e estabilidade da produção, requisitos
para uma boa aceitação por parte
dos agricultores da região.
Atualmente a produção agrícola do Oeste da Bahia é comercializada predominantemente no
mercado interno, sobretudo para
os estados do Nordeste. A soja é
o carro-chefe da matriz produtiva regional, destinando-se principalmente para o mercado externo, na forma de grãos, farelo
e óleos.
Fontes:
- Sérgio Abud da Silva, biólogo da Embrapa Cerrados e
supervisor da Área de Comunicação e Negócios da Unidade.
- Secretaria da Agricultura,
Irrigação e Reforma Agrária/
Superintendência de Política do
Agronegócio. Nota técnica sobre
a Região Oeste da Bahia (http://
www.seagri.ba.gov.br/nota_tecnica_regiao_oeste.pdf).
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