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Workshop

Divulgação dos
Resultados de
Pesquisas
Safra 2013/14
O Workshop “Divulgação
dos Resultados de Pesquisas
na Safra 2013/14”, realizado
sede da Fundação Bahia, em
Luís Eduardo Magalhães Bahia, dia 12 de setembro de
2014, é um evento de abrangência regional que acontece
no Oeste da Bahia e está se
consagrando como tradicional na região.
A realização do workshop
foi promovida pela Fundação
de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano
- Fundação Bahia juntamente
com a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – Embrapa Algodão e contou com
o apoio de diversos parceiros
que contribuíram no desenvolvimento dos trabalhos.
A abertura Oficial do
workshop foi realizada pela
vice-presidente da Fundação
Bahia – Zirelene Pinheiro
que agradeceu imensamente a presença dos parceiros e
ressaltou que o apoio de todos
certamente vem tornando a
Fundação Bahia, numa instituição de pesquisa séria e solidificada.
Buscando abranger diferentes temas relacionados ao
manejo das principais culturas da região, com destaque
para o Algodão, Soja, Milho e
Café. O evento agregou informações atualizadas proceden-

tes de pesquisas regionais realizadas pela Fundação Bahia
em parceria com equipes da
Embrapa Algodão, Embrapa
Cerrados, Universidade do
Estado da Bahia (Uneb) e empresas privadas como a Basf,
Yara e Agrus.
Em sua 2ª edição, o evento contou com a presença de
renomados palestrantes, que
abordaram temas relevantes
no tocante a cultivares de
Algodão e Soja adaptadas à
região, manejo e sistemas de
produção, avanços de pesquisas na cultura do cafeeiro no
Oeste Baiano e manejo de solos visando a sustentabilidade
de sistemas de cultivo.
O evento Workshop “Divulgação dos Resultados de
Pesquisas Safra 2013-2014”
superou as expectativas de
público, contabilizando um
total de 128 participantes.
Este fato demonstra a importância e o crescente interesse
de profissionais envolvidos
na região para as pesquisas
realizadas na região do Oeste
da Bahia e organizadas pela
Fundação BA em parceria
com instituições de pesquisa
e empresas parceiras.
Entre o público do evento,
multiplicadores de conhecimento/tecnologia estiveram
presentes, entre eles produtores, consultores, profissionais

da agricultura e pesquisadores
que fomentaram a discussão
dando um êxito participativo
ao evento.
Entre as multinacionais
presentes, destacou-se a participação de empresas como
a Yara, Basf, Agrus, Dupont,
Syngenta, Monsanto, Dow
Agroscience, Pionner, Nufarm, Grupo Farroupilha, Ihara, Bayer, JCO, entre outras.
Dentre as consultorias de
atuação regional registrou-se
a presença da Círculo Verde, Kasuya Consultoria, Ide
Consultoria, Equipe, Inovação Agrícola, dentre outras.
Entre as instituições de ensino e pesquisa, destacou-se
a participação da Embrapa,
Fundação Bahia, Abapa e
Aiba, e das Universidades
Uneb (Universidade do Estado da Bahia), UFG (Universidade Federal de Goiás) e da
FAAHF (Faculdade Arnaldo
Horácio Ferreira). Destaca-se
ainda a participação ativa de
produtores-modelo da região
como Paulo Mizote, Ademar
A. Marçal, Walter Horita, Ricardo Uemura, Alceu Vicenzi
e Zirlene Pinheiro, os quais
juntos representam um plantio aproximado de 150 mil
ha de algodão e cerca de 200
mil ha entre soja e milho na
região Oeste da Bahia.
“O Workshop Divulgação

dos Resultados de Pesquisas
Safra 2013-2014, tem objetivo de transferir tecnologias
e conhecimentos por meio da
divulgação de resultados de
pesquisas realizadas no âmbito da região Oeste da Bahia
para agentes multiplicadores
como os consultores da região, os produtores, profissionais atuantes em multinacionais e instituições de pesquisa
e associações de produtores.
Esse trabalho só foi alcançado com pleno êxito, devido
as parcerias aqui presentes”,
afirmou o presidente da Fundação Bahia, Ademar Marçal
que concluiu os trabalhos
com um sentimento de agradecimento a todos e fazendo uma ressalva especial aos
consultores, afirmando que
esses tem contribuído efetivamente com os produtores
da Região Oeste da Bahia.
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Manejo de Nematoides no Oeste da Bahia
por meio de Cultivares de Soja Resistentes
Sebastião Pedro da Silva Neto e André Ferreira Pereira, Pesquisadores, Embrapa Cerrados

A ocorrência de nematoides nos solos agrícolas
tem sido um dos maiores
fatores limitantes à produtividade de alimentos,
fibras e agroenergia nos
tempos atuais.
Segundo
diferentes
pesquisadores, os nematoides têm potencial para
causar até 70% de danos
no cultivo da soja. No Brasil, os nematoides de plantas que atuam como patógenos na cultura da soja
são parasitos de raízes e
compreendem as espécies
Meloidogyneincognita,
M. javanica, M. arenaria,
Pratylenchusbrachyurus,
Heteroderaglycines, Rotylenchulusreniformis e Tubixaba tuxaua. Essa última
espécie é um problema
mais recente e preocupante
nas culturas de soja, milho
e trigo. A monocultura de
soja, sucessão de culturas
com a soja e rotação de
culturas com a soja oportunizam que espécies de
nematoides em comum
entre as culturas tornem-se mais problemáticas em

áreas contaminadas, como
é o caso das espécies M.
incognita, M. javanica e
Pratylenchusbrachyurus.
Antes mesmo da expansão agrícola para a região
Central do Brasil, levantamentos feitos por Lehman
et al. (1977), nos estados
de Mato Grosso, Minas
Gerais e Goiás indicaram
a presença de onze gêneros diferentes de nematóides nos solos. Decorridos
32 anos deste estudo, uma
pesquisa publicada pela
Aprosmat buscando indentificar a distribuição de
fitonematóides nas áreas
produtoras de Mato Grosso indicaram a frequência
de ocorrência de Meloidogyne spp. em 23,5% das
áreas amostradas, 96% de
Pratylenchusbrachyurus,
35% de Heteroderaglycines e 37% de Rotylenchus
reniformes,
respectivamente. Comparando estes
dois estudos feitos antes e
depois da expansão agrícola da soja para a região
sob bioma Cerrados do
Centro Oeste do Brasil e

consequente uso intensivo
do solo, verifica-se que à
excessão do Heteroderaglycines (nematoide do
cisto da soja), que entrou
na década de 1990, os
principais gêneros que são
problemas na agricultura
atualmente, já existiam na
região do Cerrado. E que
a sua frequência de ocorrência ou tem se mantido,
caso do gênero Meloidogyne, ou tem aumentado
como o Pratylenchus e o
Heterodera. No MATOPI,
entre 15 amostras coletadas em 7municipios, verificou-se frequência de 100%
de Pratylenchus spp., 24%
de Meloidogyne sp e 5%
de Heteroderaglycines. Na
Bahia, entre 326 amostras
coletadas em seis municipios, verificou-se frequência de 84% de Pratylenchus
sp., Meloidogyne sp. E 1%
de Heteroderaglycines.
A falta de conhecimento dos agricultores sobre a
presença dos nematoides
em suas lavouras e os danos econômicos que podem ocasionar são grandes
obstáculos para o manejo
de áreas contaminadas por
nematoides. Para indicar

medidas de manejo, o agricultor necessita conhecer
a espécie de nematoide a
nível de propriedade. Para
tanto, amostras de solo e
raízes de soja com galhas
devem ser coletadas em
pontos diferentes da reboleira, até formar uma
amostra composta de cerca de 500 g de solo e pelo
menos uns cinco sistemas radiculares de soja. A
amostra, acompanhada do
histórico da área, deve ser
encaminhada, o mais rapidamente possível, a um laboratório de Nematologia.
A partir do conhecimento
da espécie de nematoide é
que se poderá montar um
programa de manejo de
nematoides adequado.
No manejo de áreas
contaminadas por nematoides, o uso de cultivares
resistentesé estratégia que
deve ser usada de forma
integrada, somada ou combinada com outras. A tabela 1 indica uma lista de
cultivares e seus níveis de
resistência aos nematoides do cisto e das galhas
desenvolvidas pela parceria Embrapa – Fundação
Bahia com esta finalidade.

Tabela 1 – Cultivares de soja resistentes a nematoides adaptadas ao Oeste da Bahia.

Cultivar			 M. javanica			
M. incognita 		Hetoderaglycines
BRS 7580			Susceptível			Susceptivel			Resistente [1,3]
BRS 7980			Resistente			M Resistente			Resistente [1,3, 5]
BRS 8180RR M 		Resistente			Resistente			Desuniforme
BRS 8280RR M 		Resistente			M Resistente			Susceptível
BRS 8381			M Resistente			Susceptivel			Susceptível
BRS 8480			M Resistente			Susceptivel			Susceptível
BRS 8780			Resistente			M Resistente			Susceptível
BRS 313 [Tieta]		M Resistente			Susceptivel			Susceptível
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Avanços no Melhoramento Genético do Algodoeiro
EMBRAPA – FUNDAÇÃO BAHIA
Camilo de L. Morello1, Murilo B. Pedrosa2, Nelson D. Suassuna1,
João L. Silva Filho1, Eleusio C. Freire3
1pesquisador

da Embrapa Algodão/Núcleo do Cerrado; 2pesquisador da
Fundação Bahia; 3consultor da Cotton Consultoria

A parceria Embrapa –
Fundação Bahia, para fins
de melhoramento genético
do algodoeiro, iniciou no
ano de 2001 e, desde então,
diversas linhagens e cultivares foram desenvolvidas. Vale ressaltar, entre os
lançamentos, as cultivares
BRS Sucupira, BRS Camaçari, BRS 286, BRS 335,
BRS 336 e BRS 368RF.
Nesse período, um significativo número de linhagens
elites também foram desenvolvidas, portadoras de
características relevantes
para a produção de algodão
em ambiente tropical, tais
como resistência às doenças (mancha de ramulária,
mancha angular, doença
azul e mosaico comum) e
nematoide (nematoide das
galhas); com qualidade de
fibra superior (comprimento, resistência, finura, uniformidade etc) e elevada
produtividade de pluma.
Referente
a
safra
2013/14, a programação
de melhoramento foi composta por 240 populações
segregantes, 610 progênies,
83 linhagens preliminares, 23 linhagens avançadas, 32 linhagens finais e
30 linhagens em ensaios
de VCU, considerando-se
germoplasma convencional
e transgênico. Adicionalmente foram conduzidos
127 campos de multiplicação de sementes de pequeno incremento e 48 campos
de multiplicação de sementes de médio incremento.
Além das avaliações con-

duzidas no Estado da Bahia
(Luís Eduardo Magalhães,
Correntina, Riachão das
Neves, Formosa do Rio
Preto e São Desidério),
foram realizadas avaliações em outros estados do
bioma cerrado, tais como
Mato Grosso (Primavera
do Leste, Sinop e Rondonópolis), Goiás (Santa Helena
de Goiás, Santo Antônio de
Goiás, Cristalina e Mineiros), Mato Grosso do Sul
(Chapadão do Sul), Piauí
(Teresina, São João do
Piauí eUruçui) e Maranhão
(São Raimundo Nonato e
Magalhães de Almeida).
Considerando-se os resultados obtidos na média
dos locais de avaliação no
Estado da Bahia, no ensaio
de linhagens avançadas de
fibras médias destacaram-se as linhagens CNPA BA
2011-1138 e CNPA BA
2011-1931, com 317 e 313
@ de algodão em caroço/
ha, respectivamente. Adicionalmente, ambas apresentaram comprimento de
fibra acima de 32 mm, sendo que a linhagem CNPA
BA 2011-1931 é considerada resistente a mancha
de ramulária. Já no ensaio
de linhagens avançadas fibras longas destacaram-se
a CNPA BA 2011-3687,
CNPA BA 2011-3976 e
CNPA BA 2011-4981, com
produtividades de 330, 332
e 291 @ de algodão em caroço/ha. Quanto a fibra, a
CNPA BA 2011-3687 obteve 32,4 mm e 33,8 gf/tex,
de comprimento e resis-

tência, respectivamente.
A CNPA BA 2011-3976 e
CNPA BA 2011-4981 obtiveram, respectivamente,
comprimento acima de 33
mm, sendo que a CNPA
BA 2011-4981 obteve resistência acima de 34 gf/
tex. Também chama a
atenção nessas linhagens a
percentagem de fibra, que
foi superior ou próxima a
41%, tratando-se de significativo ganho para cultivares com esse padrão de
fibra.
No ensaio de linhagens finais de fibra média,
as linhagens de melhor
resultado foram a CNPA
BA 2010-941 e CNPA BA
2010-2214RMD. A produtividade média de algodão
em caroço foi de 315 e 336
@/ha, respectivamente. A
CNPA 2010-2214RMD,
possui alta resistência às
doenças, sobretudo a mancha de ramulária. Entre
as linhagens finais de fibra
longa, apenas a CNPA BA
2010-1366
destacou-se,
com comprimento e resistência de fibra superior a 33
mm e 33 gf/tex, respectivamente. Essa linhagem também obteve percentagem
de fibra superior a 41% e
baixa severidade à mancha
de ramulária (2,3).
Entre as linhagens finais transgênicas, com
tolerância ao herbicida
glifosato (Roundup Ready Flex), CNPA BA 20092059RF42, CNPA BA
2009-1511RF21,
CNPA
BA 2009-1511RC1 e CNPA
BA 2009-2133RC1 tiveram
o melhor desempenho, com
produtividades de 301, 295,
324 e 340 @ de algodão em

caroço/ha, respectivamente. A linhagens CNPA BA
2009-2059RF42,
CNPA
BA
2009-1511RF21,
CNPA BA 2009-1511RC1,
também destacaram-se pela
qualidade da fibra, com
valores próximos ou superiores a 33 mm e 33 gf/tex,
de comprimento e resistência, respectivamente. Já a
CNPA BA 2009-2133RC1
obteve percentagem de fibra de 46 %. Entre as linhagens em ensaio de VCURF,
os destaques foram a CNPA
BA
2009-1511RF45,
CNPA GO 2010-147RF e
CNPA BA 2003-2396RFRC3F3, com produtividades
superiores a 370 @ de algodão em caroço/ha. Adicionalmente, a CNP GO
2010-147RF obteve nota
próxima a mínima (1,3)
para severidade à mancha
de ramulária.
Buscando desenvolver
cultivares que agreguem
resistência à doenças, nematoides, alta qualidade
de fibra e transgenia para
tolerância a herbicidas e
resistência a lepidópteros,
um conjunto de linhagens
elites encontram-se em
processo de introgressão
de transgenes. Nesse sentido, para a safra 2014/15,
um conjunto de aproximadamente 300 progênies e
10 linhagens preliminares
BG2RF passam a ser avaliadas em campo quanto
aos seus desempenhos produtivos.
Por fim, registra-se os
agradecimentos ao Fundeagro, o qual tem viabilizado
a execução financeira do
programa, na parceria Embrapa – Fundação Bahia.
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Sistema de Cultivo, Rotação de Cultura e Seleção de Espécies
de Cobertura do Solo para o Algodoeiro no Cerrado Baiano
Julio Cesar Bogiani
Pesquisador da Embrapa Algodão

O cenário de preços relativamente baixos e a forte concorrência dos cultivos de soja e milho
comprimem a rentabilidade da
cultura do algodão. Adicionalmente, o sistema de produção
de algodão na região do oeste
baiano ainda é caracterizado pela
monocultura e pelo uso intensivo
de insumos. Para se obter altas
produtividades neste sistema,
precisa-se cada vez mais de maiores quantidades de fertilizantes,
herbicidas, inseticidas, fungicidas
e outros insumos, que além de
aumentarem os custos de produção, também promovem desequilíbrios no agroecossistema. Nesta
realidade, o sistema de preparo do
solo predominante é o convencional (SC) que é caracterizado pela
intensa mobilização do solo que
tem ocasionado a degradação das
propriedades físicas, químicas e
biológicas do solo.
Por isso, adequar o sistema de
cultivo e o manejo das áreas com
práticas que envolvam rotação de
culturas, manejo do solo, uso eficiente de adubos, semeadura de
espécies recicladoras de nutrientes, condicionadoras do solo e que
produzam palhada para cobertura
do solo e que viabilizem a semeadura algodoeiro no sistema plantio direto (SPD) mostra-se uma
excelente estratégia para manter
a sustentabilidade da área de cultivo, construção e manutenção da
fertilidade adequada e eficiente
para obtenção de altas produtividades ao longo dos anos. Neste
sentido, pesquisas de longo prazo
foram instaladas com o objetivo
de auxiliar na melhoria do manejo
das lavouras em amplos sistemas
de cultivo, favorecendo o aumento da estabilidade dos solos e sua
conservação e à migração para

sistemas de produção mais sustentáveis para obtenção de produtividade satisfatórias dos cultivos
de algodão em rotação com soja
e milho no cerrado baiano. Foram
instalados ensaios para estudar o
sistema de rotação envolvendo
soja, milho e algodão, tendo o
monocultivo destas culturas para
efeito comparativo; comparação
entre sistema convencional e de
semeadura direta. Também foi
instalado um ensaio para avaliação da rotação de cultura e
espécies formadora de biomassa
cultivada em consórcio com o
milho no sistema santa-fé e semeadas logo após a colheita da soja.
Neste último ensaio foi avaliado a
capacidade de produção de palhada de cada espécie e a quantidade
de acúmulo de nutrientes. No ano
seguinte será semeado algodão
sobre todos os tratamentos para
avaliação de persistência sobre
o solo, reciclagem de nutrientes,
produtividade do algodoeiro, bem
como avaliações a longo prazo
da atividade biológica, acúmulo
de carbono no solo, equilíbrio da
fertilidade e estabilidade para semeadura direta do algodoeiro.
Os experimentos foram instalados no Centro de Pesquisa
e Tecnologia do Oeste Baiano
“CPTO”, Fundação Bahia, em
Luís Eduardo Magalhães/BA. A
área utilizada era caracterizada
como “área nova” com poucos
cultivos anteriores após retirada
do cerrado. Antes da instalação
do ensaio a área foi corrigida fisicamente com subsolagem profunda e quimicamente (conforme
amostragem do solo) com aplicação de 2000 kg/ha de calcário
dolomítico, 700 kg/ha de gesso
agrícola e 400 kg/ha de Superfosfato Símples.
FIGURA 1. Produtividade de algodoeiro
cultivado sob SC e
monocultivo, e SPD
em rotação. *Cultivo
de Milho em consórcio com B. ruziziensis
no sistema santa-fé na safra anterior.
**Cultivo de sorgo em
sucessão à soja no
cultivo anterior.

No ensaio para avaliação de
sistema de preparo do solo para
cultivo do algodoeiro em SC e
monocultivo, e em SPD no sistema de rotação com soja e milho
os resultados obtidos no segundo ano de condução do ensaio
mostrou que a produtividade do
algodoeiro sob SPD após cultivo do milho consorciado com B.
ruziziensis e após cultivo de soja
com sucessão de sorgo superou
a produtividade do algodoeiro cultivado sob SC (Figura 1).
Nota-se ainda que no tratamento
onde foi semeado milheto nas
primeiras chuvas que antecederam a semeadura do algodoeiro
cultivado em SC e monocultivo a
produtividade de algodão em coroço foi maior que no tratamento
onde o algodoeiro em SC e solo
nú (Figura 1). Isto evidencia os
benefícios da palhada do milheto,
mesmo no SC. A manutenção da
água foi mais eficiente por causa
da cobertura do solo, pois neste
ano houve período prolongado
sem ocorrência de chuva.
No ensaio de seleção de espécies de cobertura, o cultivo de milho em consórcio com gramíneas
do gênero braquiárias (ruziziensis, piatã, MG4 MG5 e paiaguás)
e do gênero Panicum (aruana)
proporcionou maior produção de
biomassa seca quando comparado
ao tratamento com cultivo de milho solteiro (Figura 2). Entre estes
testes, as espécies de braquiária
MG5 e Paiaguás se destacaram
por apresentar maior produção de
matéria seca. Cabe lembrar que
em todos os tratamentos a produtividade “em média de 150 sacas“
foi semelhante a da testemunha
sem consórcio, mostrado não ter

havido perdas por competição de
milho com nenhuma das espécies
testadas sob cultivo em consórcio
no sistema santa-fé.
Ainda no ensaio de seleção de
espécies de cobertura, a produção
de matéria seca das espécies formadoras de palhada implantadas
em sucessão ao cultivo da soja
mostraram incremento significativo de matéria seca quando
comparado ao cultivo da soja
pousio (Figura 2) com destaque para o cultivo da braquiária
piatã que mostrou o melhor resultado. O cultivo de braquiária
ruziziensis solteira e em linhas
alternadas com crotalária ochroleuca também mostrou resultados
interessantes, pois quando a braquiária ruziziensis foi cultivada
em consórcio com a crotalária a
produtividade de matéria seca foi
maior (Figura 2). Estes dados são
interessantes tanto para produção
de biomassa quanto para o manejo de nematoides por causa da
crotalária. O cultivo de braquiária ruziziensis em consórcio com
guandu “cv. Marandú” também
se mostrou uma alternativa interessante devido ao agressivos sistema radicular do guandu, o qual
possibilita a manutenção da densidades do solo via raiz, além de
seus benefícios como planta leguminosa. Cabe lembrar que nestes
tratamentos com cultivo se soja, o
material utilizado foi a BRS 8180
RR semeado em 24/10/2014 e colhido com 118 dias após a emergência, e que a produção de biomassa formada pelas espécies de
cobertura apresentadas na Figura
2 foi com a quantidade de chuva
restante do final do período chuvoso da safra 2013/14.

FIGURA 2. Produção de matéria seca de plantas de cobertura cultivada em consórcio com milho no sistema santa-fé e em sucessão ao cultivo da soja.
* Semeadas em 28/02/2014, logo após a colheita da soja.
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Desempenho da Cultivar de Algodão BRS 368RF na Safra 2013/14
Marlo Edirceu Friedrich

Além da produtividade,
a qualidade da fibra é um
dos fatores que mais interferem na decisão sobre o
cultivo ou não de determinada cultivar. Nesse contexto, a BRS 368RF, atende
perfeitamente aos padrões
que o mercado exige. Essas
características tecnológicas
de fibra, estão especificadas
Tabela 1.
Também é importante ressaltar, que a BRS
368RF, não é uma cultivar
Bt, ou seja, não possui ação
sobre pragas, o que a caracteriza como convencional.
Considerando que as cultivares convencionais tem
um papel fundamental na
preservação das biotecnologias de controle de pragas, a cultivar BRS 368RF,
constitui numa excelente
opção para o plantio de refúgio estruturado.
Como pode ser notado
na Tabela 2, a produtividade média, obtida nas áreas
de pesquisa avaliadas foi
de 356,94 @/ha. Já a respeito das áreas de plantios
comerciais avaliadas, de
um modo geral, observou-se que a cultivar BRS
368RF apresentou um de-

sempenho que atende as
demandas dos produtores e
superaram a estimativa inicial de produtividade para
a cultivar. Como exemplo
deste desempenho, podemos citar além da Fazenda
Santo Antônio, a Fazenda
Catarinense com 313,0
@/ha, a Fazenda Nossa
Senhora do Carmo com
255,0 @/ha, onde o plantio
ocorreu tardiamente, em
janeiro, e a Fazenda Decisão com produtividade de
338,0 @/ha.
Assim sendo conclui-se
que em uma safra onde o
último levantamento, realizado em maio de 2014, a
estimativa média de produtividade da cultura do algodão para o Oeste da Bahia
foi de 270,0 @/ha, a produtividade média da cultivar
BRS 368RF deverá superar
a média da região, (AIBA,
2014). Esse fato demonstra
a importância do trabalho
da pesquisa em lançar cultivares de algodão adaptadas para uma região que ao
longo de alguns anos, sofre
com alguma adversidade
climática que põe em risco
os altos investimentos que
essa cultura demanda.

Tabela 1. Características tecnológicas de fibra da cultivar BRS 368RF na safra 2013/2014. Luís Eduardo
Magalhães -BA, setembro de 2014.

Fonte:
Associação dos Agricultores
e Irrigantes da Bahia (Aiba).
4º Levantamento Safra Oeste
Bahia (Maio 2014). Disponível
em:
<http://aiba.org.br/wp-content/uploads/2014/05/4-Levantamento-Safra-Oeste-2013-14-mai.pdf>. Acesso em 16 set
2014.

Marketing e Difusão de Tecnologia da Fundação
Bahia

A cultivar de algodão
BRS 368RF, é fruto do trabalho de pesquisa da parceria entre a Fundação Bahia
e a Embrapa Algodão.
Uma cultivar adaptada às
condições de cerrado, com
indicação de cultivo para
os estados da Bahia, Maranhão e Piauí. Esta cultivar,
apresenta como principais
características: seu ciclo
médio, porte médio a alto,
somada aos benefícios de
tolerância ao herbicida glifosato, através do evento
Roundup Ready Flex. Assim sendo, o objetivo desse
trabalho foi avaliar o desempenho da cultivar BRS
368RF em plantios comerciais e estações experimentais no Oeste da Bahia.
A safra atual (2013/14)
constituiu o primeiro ano
de cultivo desta cultivar
em escala comercial, sendo
cultivados 4.300 hectares,
distribuídos em 25 diferentes locais na região Oeste da
Bahia. Assim sendo, foram
avaliadas as produtividades
média obtidas em cada um

destes 25 locais. Tais locais
compreenderam de cinco
áreas de pesquisa e 20 áreas
de plantio comercial.
Durante o levantamento
dos dados, foi notado que,
mesmo com a variação de
clima, onde foram registrados períodos com muita
concentração de chuva, a
exemplo do mês de dezembro, em que registraram-se
volumes de chuva em torno
de 350 mm, como também
períodos de escassez hídrica, a exemplo dos meses de
janeiro, fevereiro e abril,
a BRS 368RF apresentou
um excelente potencial
produtivo. Em algumas
áreas, esta cultivar superou
a produção de cultivares
tradicionais, com biotecnologias agregadas. Um
exemplo desse excelente
desempenho é da Fazenda
Santo Antônio (Agropecuária Ceolin) onde a BRS
368RF demonstrou produtividades em alguns talhões
de 370,0 @/ha, sendo esta,
considerada uma das mais
altas da propriedade.

UHM Unif.

STR

Mic.

Elong. F. C.

Reflec Amar. PF (%) Aderência

30,0

29,6

4,1

7,8

77,2

85,3

6,0

8,0

40,9

Normal

UHM: comprimento (mm); Unif.: uniformidade; STR: resistência; Mic.: micronare; Elong.: elongação; F.C.: índice de fibra curta;
Reflec.: reflectância; Amar.: amarelecimento; PF: porcentagem de fibra.

Tabela 2. Produtividade de algodão em caroço da cultivar BRS 368RF em áreas de pesquisa. Luís Eduardo
Magalhães - BA, setembro de 2014.

Local
Produtividade
@/ha

Círculo Verde
CPTO
SLC Agrícola Milton Ide (Mizote)
Pesquisa
Fundação Bahia
339,87

366,78

380,0

341,11

Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste
Baiano (Fundação Bahia). Boletim Técnico Dia de Campo de
Algodão 2014. Ano 5 – Nº 5, p.
05, junho/2014.
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Desempenho de Cultivares de Soja da
Parceria Fundação Bahia - Embrapa
Marlo Edirceu Friedrich
Marketing e Difusão de Tecnologia da Fundação
Bahia

A cultura da soja, que
é uma das principais culturas do Brasil, também
tem papel importante na
economia da região Oeste
da Bahia. Por esse motivo,
foi criado há alguns anos, a
parceria entre a Fundação
Bahia e a Embrapa, a fim
de lançar cultivares de soja
que sejam adaptas as condições de cerrado, e que
possam atender as demandas dos produtores, quer
seja quanto à produtividade, como também quanto à
resistência e/ou tolerância
a problemas relacionados
a pragas de solo, como os
nematóides.
Essa parceria já lançou
varias cultivares de soja, e
entre elas pode-se citar a
BRS 7980, BRS 8180 RR
e BRS 8280 RR, que são
cultivares com múltipla
resistência aos principais
nematóides que vem acarretando sérios prejuízos
econômicos para os produtores de soja.
A BRS 7980 é uma
cultivar que se destaca no
mercado por ser a primeira cultivar a apresentar
resistência multi-espécies
às três principais espécies
de nematóides: nematóide
do cisto (raças 1, 3 e 5),
nematóides formadores de
galhas Meloidogyne incognita e Meloidogyne javanica, além de tolerância ao
nematóide Pratylenchus.
Apresenta potencial produtivo com estabilidade e

precocidade. Tipo de crescimento é determinado,
flor de cor branca, hilo preto, moderada resistência ao
acamamento e ciclo médio
de 104-120 dias. Pertence
ao grupo de maturidade relativa 7.9. Possui resistência à mancha “olho de rã”,
pústula bacteriana, cancro
da haste e moderada resistência à podridão de fitóftora e ao crestamento bacteriano.
Na safra 2013/14 apresentou ótimas produtividades em áreas que apresentam sérios problemas com
nematóides. Um exemplo
e da Fazenda Paraná, no
município de Correntina,
que teve uma produtividade de 55,0 sacas/ha. Já na
área do CPTO – Fundação
Bahia, em Luis Eduardo
Magalhães, que não possui problemas com nematóides sua produtividade
foi de 69,01 sacas/ha, demonstrando seu alto potencial produtivo.
A cultivar de soja BRS
8180 RR apresenta potencial produtivo com estabilidade, aliada a tecnologia
Roundup Ready. Pertence
ao grupo de maturidade
relativa 8.1. Apresenta tipo
de crescimento determinado, flor de cor branca, hilo
marrom médio, moderada
resistência ao acamamento
e ciclo médio de 107-136
dias. Possui resistência à
mancha “olho de rã”, pústula bacteriana, cancro da

haste, vírus da necrose da
haste, crestamento bacteriano e ao nematóide Meloidogyne javanica, e moderada resistência ao oídio
e ao nematóide Meloidogyne incognita. A BRS
8180 RR é indicada para
os estados de GO, DF, MT,
MG e BA.
Na safra 2013/14 apresentou produtividades de
74,82 sacas/ha na área do
CPTO – Fundação Bahia,
município de Luís Eduardo Magalhães-BA e de
51,82 sacas/ha na Fazenda
Mamonas (J&H Sementes), no município de Correntina-BA.
A cultivar de soja BRS
8280 RR apresenta potencial produtivo com estabilidade e aliada à tecnologia
Roundup Ready. Pertence
ao grupo de maturidade
relativa 8.2. Apresenta
tipo de crescimento determinado, flor de cor roxa,
hilo preto imperfeito, resistência ao acamamento e
ciclo médio de 108 a 126
dias. Possui resistência
à mancha “olho de rã”,
pústula bacteriana, cancro

da haste, ao crestamento
bacteriano e moderada resistência aos nematoides
Meloidogyne javanica e
Meloidogyne incognita. A
BRS 8280 RR é indicada
para os estados de GO, DF,
MT, MG e BA.
As produtividades na
safra 2013/2014 foram de
65,63 sacas/ha no CPTO –
Fundação Bahia, município
de Luís Eduardo Magalhães-BA e de 64,51 sacas/
ha na Fazenda Mamonas
(J&H Sementes), no município de Correntina-BA.
É importante ressaltar que as cultivares BRS
7980 e BRS 8180 RR tem
boa tolerância à chuva no
período de colheita. Outro
fator importante é que ambas as três cultivares são
excelentes opções de refúgio para áreas de cultivo
com cultivares de soja com
resistência a pragas (Bt).
Fonte
Embrapa Produtos e Mercado - Disponível em:
<Acesso em: 23 set 2014.
http://www.snt.embrapa.
br/produtos/produtos/>
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Eficiência do Fungicida Xemium® no Controle da Ferrugem
Asiática em Soja Causada por Phakopsorapachyrhizi
1Gabriel

Zeni, 2João Pecerini
de Desenvolvimento de Mercado, BASF
2Representante Técnico de Vendas, BASF

1Técnico

INTRODUÇÃO

MATERIAL E MÉTODOS

A soja é uma cultura de
grande importância para a
economia brasileira, visto que o Brasil é o segundo
maior produtor mundial do
grão. Na safra 2011/12 , este
cultivo ocupou uma área de
aproximadamente 25 milhões
de hectares, totalizando uma
produção de 66,4 milhões
de toneladas de grãos. As
doenças causadas por fungos, bactérias, nematóides e
vírus, limitam a produtividade máxima da cultura e causam perdas anuais de 15 até
quase 100% da produção. A
principal doença que atinge a
cultura da soja é a Ferrugem
Asiática, causada pelo fungo
Phakopsorapachyrhizi. Foi
identificada pela primeira vez
no Brasil na safra de 2000/01.
Os sintomas da doença podem surgir em qualquer momento do ciclo de desenvolvimento da cultura, porém
tem se apresentado de modo
mais frequente nas plantas
próximas ou em plena floração. O custo de controle da
Ferrugem Asiática no Brasil,
desde as primeiras epidemias
até a safra de 2007/08, foi calculado em aproximadamente
US$ 10,1 bilhões, incluindo
as perdas em produção, arrecadação e o custo com o controle dessa doença. Assim, o
presente trabalho teve como
objetivo avaliar a eficiência
de fungicidas de diferentes
grupos químicos no controle
de Phakopsorapachyrhizina
cultura da soja.

O trabalho foi realizado
na área de pesquisa da Fundação Bahia no município
de Luís Eduardo Magalhães
(BA) com as seguintes coordenadas: 12° 5’18”S e
45°42’38” W e altitude de
765 metros em relação ao
nível médio do mar. A cultivar utilizada neste ensaio foi
P98Y30, conforme aspectos
agronômicos indicados pelo
obtentor da cultura esta material não é resistente a doença em questão.O ensaio foi
semeado na safra 2013/14 no
mês de novembro, após serem tratadas quimicamente
utilizando uma maquina própria para realizar tratamentos
de sementes. Com uma plantadeira Semeato SHP Plantio
Direto com quatro linhas e
espaçamento 0,76 metros a
área foi plantada com adubo de base (04-14-14) 150
kg/ha e forma semeadas 15
sementes por metro linear.
Os tratos culturais realizados na cultura foram àqueles
recomendados para cultivo
comercial (inseticidas e micronutrientes). Os tratamentos estão descritos na Tabela
1. As aplicações foram realizadas através de um equipamento costal pressurizado com CO2, ligados a uma
barra com seis pontas com
três metros espaçados 50 cm,
compostos por um conjuntos
de bicos do tipo leque TEEJET®, equipamento regulado
com pressão de 15 bar, volume de calda de 150 L/ha.

Foram realizadas 5 aplicações conforme a descrição a seguir:

Descrição
A
B
C
D
E

EstadioFenológico da SOJA		
Tratamento de sementes
Estádiovegetativo		
Estádioreprodutivo		
Estádioreprodutivo		
Estádioreprodutivo		

Timingaplicação e data
19/11/2013
(V4)22/12/2013
20 dias da aplicação B (R1) 11/12/2013
19 dias da aplicação C (R4) 09/01/2014
19 dias da aplicação D (R5.2 - R5.3) 28/01/2014

GRÁFICO 1.
Produtividade (sc/ha)
entre tratamentos do
ensaio de eficiência
de fungicidas
para o controle de
Ferrugem Asiática
Phakopsorapachyrhizina
cultura da soja.
Fundação Bahia. Luís
Eduardo Magalhães,BA
Safra 2013/14.

GRÁFICO 2.
Severidade (%)
entre tratamentos do
ensaio de eficiência
de fungicidas
para o controle de
Ferrugem Asiática
Phakopsorapachyrhizina
cultura da soja.
Fundação Bahia. Luís
Eduardo Magalhães,BA
Safra 2013/14.

CONCLUSÃO: Todos os sistemas de controle testados neste experimento foram eficientes no controle da Ferrugem Asiática da soja;

RESULTADOS
CUSSÕES

E

DIS-

Apesar do volume de precipitações no inicio do ciclo da
cultura ter se apresentado abaixo da média histórica regional,
o patógeno Phakopsorapachyrhizise estabeleceu no cultivo promovendo a ocorrência
da doença de maneira homogênea na área experimental e em
nível suficiente para discriminar os tratamentos quanto à sua
eficácia de controle. Os resultados obtidos estão expressos
nosGráfico 1 e 2. Os parâmetros utilizadas para a avaliação
da severidade foram realizadas
com o auxílio da escala diagra-

mática de GODOY et al. 2003,
onde no gráfico 2 temos a severidade de cada tratamento 20
dias após a última aplicação.
O tratamento com 1 aplicação de Opera em V4, duas
aplicações sequenciais (R1
e R1+19) do novo fungicida
Orkestra SC, apresentou a
menor severidade da doença
ea maior produtividade entre
os tratamentos, obtendo incremento de 19,1 sc/ha com
relação à testemunha e 6,4
sc/ha ao tratamento concorrente;
Os diferentes sistemas de
controle testados não causaram
sintomas de fitotoxicidade na
cultura.

TABELA 1. Descrição dos tratamentos utilizados nos diferentes sistemas de controle da Ferrugem
Asiática da soja. Fundação Bahia. Luís Eduardo Magalhães/BA. Safra 2013/14.
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A Importância do Tratamento de Água
nas Pulverizações
Gustavo Henrique Sampaio Pajuaba
Gestor de Agronegócios/Coordenador Técnico AGRUS

Estima-se que os prejuízos com a má aplicação
de defensivos naagricultura, seja da ordem de 40%
devido a fatores físicos e
químicos, dentre eles a má
qualidade da água utilizada, que por sua vez é o fator menos evidenciado no
campo.
A eficácia no controle
de doenças e pragas está
diretamente ligada ao correto processo de aplicação,
o que implica em uma calibragem perfeita dos pulverizadores, no uso correto
dos defensivos e também
na utilização de uma água
de boa qualidade.
Em um processo de
pulverização, tão quão importante é definir a velocidade da máquina, tipos de
pontas, taxa de aplicação
correta para o alvo, e dosagem dos produtos, usar
uma água de boa qualidade
é primordial para o sucesso
do processo.
Dividimos os tipos de
perdas nas aplicações em
duas partes, PERDAS FÍSICAS que caracterizam
deriva, evaporação, escorrimento, rebote de gota e
lavagem pela chuva e as
PERDAS QUÍMICAS referente à dureza de água,
PH, e misturas de tanque.
Dureza de água é a propriedade relacionada com
a concentração de determinados minerais dissolvidos na solução aquosa,
é predominantemente causada pela presença de sais
de cálcio (Ca) e magnésio

(Mg), medida com base
na quantidade de carbonato de cálcio CaCo3, Asua
presença é um dos principais responsáveis pela
variabilidade da eficácia
de defensivos na agricultura. Nas misturas, parte
das moléculas estão livres
para combinar-se com íons
de Ca e Mg, provocando
aglutinação de partículas e
formando precipitados no
fundo do tanque, reduzindo assim a quantidade de
ingrediente ativo, aumentando a possibilidade de
fitotoxicidade ou de ineficiência da aplicação.
Já as perdas por PH,
estão relacionadas com a
degradação das moléculas
de defensivos misturados
na solução, por PH inadequado, sendo que cada
molécula tem um tempo
de ativação em determinado PH, o que necessita de
cuidados específicos para
cada produto.
As misturas inadequadas dentro do tanque podem gerar perdas não só

de quantidade de princípio
ativo, mas também perda
total da calda devido a decantação, floculação e coagulação das misturas.
Com base nisto, realizamos um trabalho na
FUNDAÇÃO
BAHIA
com a linha de condicionadores de água AGRUS,
produtos que se propõem
atratar a água utilizada nas
aplicações, dando assim
condição dos defensivos
expressarem seu total potencial durante o processo
de aplicação, não havendo
perda de princípio ativo por
PH fora do ideal nem por
presença de minerais na
água. Além de todos os benefícios que um condicionador de água siliconado traz
ajudando no processo de deriva, evaporação, reduzindo
espuma nas misturas melhorando a espalhabilidade da
aplicação e emulsificando a
calda.
O trabalho teve como
objetivo comprovar a eficácia dos condicionadores
de água AGRUS durante
todo processo de aplicação
de defensivos na cultura do
algodão. Tendo sido evi-

denciado o uso do AGRUS
300 nas aplicações de inseticidas onde a área tratada
teve a adição do mesmo
junto ao tratamento padrão
utilizado pela FUNDAÇÃO BAHIA no restante
da lavoura.
Após um acompanhamento técnico e rigoroso,
chegou-se à conclusão de
que o produto AGRUS 300
deu uma condição de atuação aos inseticidas bem
superior à área em que não
houve uso de condicionador de água. Essa condição
expressou-se no acompanhamento das infestações
de pragas e doenças durante todo ciclo da cultura que
foi da seguinte ordem conforme laudo emitido pela
FUNDAÇÃO BAHIA.
Lembrando que durante
os picos de pressão na infestação de insetos, a área
com tratamento de água
AGRUS 300, teve uma redução de 2 aplicações de
inseticidas de choque, havendo uma maior economia no custo de condução
da lavoura, conforme laudo emitido pela FUNDAÇÃO BAHIA.

Tabela 1 - Área com AGRUS 300 - Menor incidência de pragas na seguinte ordem:

. 15,22% para Mosca branca (Bemisia tabaci),
. 40,95% para Pulgão (Aphisgossypii),
. 39,06% para Helicoverpa (Helicoverpa armigera),
. 25,00% para Falsa medideira (Pseudoplusiaincludense Trichoplusiani),
. 45,34% para Curuquerê (Alabama argillacea),
. 19,87% para Bicudo (Anthonomus grandis),
. 3,64% para Ramulária (Ramularia arelola).
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Manejo Conservacionista do Solo
Valmor dos Santos
Engenheiro Agrônomo, Consultor, Sócio Proprietário da Inovação Agrícola e Presidente do Instituto PAS

1. Introdução
Manejo Conservacionista
do Solo ou SPD é um apelido
dado a um conjunto de tecnologias que dão suporte para
implantar as lavouras sem a
necessidade de fazer revolvimentos no solo. Sendo que se
estas tecnologias forem corretamente aplicadas pelos nossos agricultores é possível a
produção com baixo impacto
e com sequestro de carbono
mitigando o efeito estufa, bem
como os solos protegidos por
palhadas e raízes, permitem
que a infiltração das águas das
chuvas ocorram no local da
precipitação, promovendo a
recarga do aquífero.
O SPD é algo extremamente inovador e toda a inovação depende de Pesquisa &
Desenvolvimento (P&D) e de
Transferência de Tecnologia
(TT), para que possa ser adotada em larga escala pelo conjunto dos nossos agricultores.
Desta forma, afim de melhor
contextualizar, segue nos parágrafos abaixo a percepção do
consultor a respeito deste tema
relacionado à Pesquisa Agronômica.
Primeiramente gostaria de
dizer que o regime político vigente no Brasil é democrático.
Sendo assim nossos governantes para agirem necessitam
do respaldo ou participação
da sociedade organizada em
caso contrário a esta premissa
os governos podem presumir
que tudo está ocorrendo as mil
maravilhas, mas todos os elos
da cadeia produtiva sabem que
existem muitos problemas que
assolam nossa agricultura.
Da minha parte por eu ser
um profissional da área agronômica e como tenho o “DNA”
de pesquisador, gostaria de
constatar aqui que o setor produtivo tem exercido fraca demanda do estado, para que o
mesmo faça pesquisas e o que

está acontecendo na atualidade
são pesquisas feitas por companhias privadas, quero deixar
claro aqui que são importantes,
mas existe uma lacuna imensa a ser preenchida através
de pesquisas da rede pública.
Sendo que essas pesquisas precisam fazer parte de uma Política de Estado e executadas
em caráter permanente, com
o objetivo de melhorar a competitividade de nossa moderna
agricultura.
Outra constatação que preciso fazer consiste no descrédito que muitas vezes o setor
dá as poucas informações que
nossa escassa pesquisa divulga, ou seja, está chegando o
momento de passarmos a adotar para valer estas diretrizes
oriundas dos trabalhos de pesquisa. Não tenho a menor dúvida que existem trabalhos de
boa qualidade e que podem ir
para o avanço, ou seja, nossos
produtores podem adotarem
escala sem receios, pois estas
informações foram desenvolvidas e validadas por pesquisas
de qualidade.
Com base no exposto acima nota-se que avançar com o
SPD de qualidade não é tarefa
fácil, pois no Brasil nós não
temos a cultura da pesquisa,
mas aos poucos este cenário
vai se modificando através de
ações que podemos chamar de
trabalho de formiguinha e já
temos no Oeste baiano bons
exemplos de agricultores que
estão adotando as tecnologias
relacionadas ao SPD.
Nossa intenção com a redação deste breve artigo é o
de compartilhar com todos os
elos da cadeia produtiva os
resultados preliminares e promissores, referentes aos avanços obtidos com a adoção do
SPD por muitos agricultores
no Oeste baiano, pois acredito
que as informações que viram
tecnologias, precisam ser di-

fundidas para que possam ser
adotadas em larga escala.
2. Qualidade do Sistema
Plantio Direto (SPD)
a) Pilares de Sustentação
do Edifício Apelidado de Sistema Plantio Direto
- Solos com perfil melhorados nos aspectos químicos,
físicos e biológicos;
- Obrigatoriedade da rotação anual e/ou sucessão de
culturas;
- Plantio de espécies diversificadas, para formação de
biomassa (proteção dos Solos).
Sendo que precisamos produzir no SPD (12 ton MS/ha/
ano) e no SPC (22 ton/ha/ano).
Grande desafio!
-Ausência de preparo do
solo e fogo**.
**Os agricultores exercem
um papel de guardião dos cerrados, pois os mesmos evitam
grandes queimadas que poderiam ocorrer nos cerrados.
b) Quantidade de PD combaixa qualidade – qual será a
solução?
De acordo com Luiz Carlos Hernani (EMBRAPA SOLOS – RJ), devido a simplificação que os produtores tem
feito no PD, acarreta como
consequência sérios problemas
para o sistema. Segundo este
pesquisador dos 32.000.000
ha conduzidos em PD, apenas
2.700.000 ha apresentam boa
qualidade, ou seja, menos de
10% das lavouras conduzidas
em PD no Brasil tem qualidade.
“Rede de Pesquisa Solovivo” (EMBRAPA Solos – RJ),
está trabalhando no desenvolvimento de ferramentas para
avaliação do PD com a meta
de criar um Sistema de Certificação do PD para todo o País.
Qual será a solução para
esta questão. Será que teremos
que andar para traz e voltar a
fazer o preparo do solo?
De acordo com meu ponto
de vista a humanidade não re-

gride, mas progride. Sendo assim a solução para esta questão
é trabalharmos para melhorar a
qualidade do SPD e assim desfrutarmos detodos os benefícios da tecnologia.
Nas imagens abaixo fica
evidenciado os manejos feitos
com qualidade e sem qualidade. Desta forma fica claro que
a culpa não é do sistema, mas
da forma que as pessoas executam os manejos.
3. Cultura do Algodoeiro e o
Sistema Plantio Direto (SPD)
Algodão um forte aliado
do SPD
A cultura que no início
parecia ser a inimiga n° 01 do
SPD torna-se forte aliada do
PD de alta qualidade. Afirmamos isto porque o algodão é
uma cultura que requer solos
férteis, agricultores altamente
preparados para fazerem os
manejos necessários em tempo
hábil. Sendo que este fato são
requisitos básicos para que se
possa adotar e desenvolver de
forma sustentável o SPD em
uma propriedade.
Alternativas para formação de palhadas (biomassa ou
fitomassa)
Nos Cerrados do Brasil, praticamente somente no
Oeste da Bahia temos o milho
cultivado como safra principal, este fato possibilita a produção de grande quantidade
de palhada de boa qualidade
para o SPD, pois a cultura do
milho pode ser conduzida em
consorciação com gramíneas
(precisamente Brachiaria spp)
ou em consorciação com leguminosas (Crotalaria spp). A
rotação com a cultura do milho
consorciado além de ser uma
ótima alternativa para formação de bioamassa para o SPD
também atua como uma ferramenta muito importante quebrando o ciclo das doenças do
solo, promovendo a ciclagem
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FOTO 1

Conforme foi citado anteriormente a cultura do milho em consorciação, representa uma ótima alternativa
para formação de palhada em
quantidade e qualidade para o
SPD de altíssimo nível, mas
com a melhoria da fertilidade
química dos solos e com a necessidade de trabalhar-se com
cultivares de soja de ciclo mais
curto existe a possiblidade de
formar-se boas palhadas em
sucessão a soja, com a utilização da cultura do sorgo solteiro ou consorciado, Milheto,
Bachiaria spp, Crotalaria spp,
entre outros.

FOTO 2

Foto 01: Cisalhamento do sulco de plantio,
devido a intervalo estreito entre dessecação e
plantio e excesso de umidade no solo (plantio
no barro). Neste caso as plântulas apresentam
dificuldade em formar raízes.
Um bom exemplo para não ser seguido
Fonte:Instituto PAS 2009
Fotos 02 e 03: Cultura de algodão implantadaem SPD sobre forte biomassa com manejo
adequado.
Fonte:Instituto PAS 2009

FOTO 3

19,7 buva m-2

FOTO 4
Foto 04 - Expansão das raízes das
gramíneas promovendo a ciclagem
de nutrientes
Fonte: Inovação Agrícola

FOTO 5

0,0 buva m-2

Foto 05 – Milho com Brachiaria spp (zero
buva/m2)
Milho solteiro (19,7 buva/m2)
Fonte: EMBRAPA

FOTO 6
Foto 06 (EMBRAPA): Restos culturai de
milho solteiro em rotação ao algodão.
Possibilita o desenvolvimento de algodão tiguera.

FOTO 7
Foto 07 (Inovação): Milho (fase V4)
consorciado com Brachiaria brizantha cv
Piatã cultivado em rotação em SPD em
rotação ao algodão.

Foto 08 (Inovação): Restos culturais de milho consorciado com
Brachiaria brizantha cv Piatã
cultivado no SPD em rotação ao
algodão.
Algodão Tiguera = zero
FOTO 8

de nutrientes devido ao grande
volume de raízes das gramíneas (foto 04) e previne a seleção
de plantas invasoras resistentes
aos herbicidas (foto 05).

O fato citado no parágrafo
anterior possibilitou implantar
a cultura do algodão em SPD
sobre palhadas deixadas pela
cultura do milho consorciado.

Manejo das socas e tigueras
de algodão:
A destruição dos restos
culturais do algodoeiro nos
cerrados, bem como o controle de tigueras de algodão
representam grandes desafios.
Sendo que com o advento das
plantas OGM este desafio tornou-se ainda maior (existe no
mercado algodão OGM com
um e com dois eventos para
resistência a herbicidas), pois
as plantas de algodão tigueras
modificadas
geneticamente
apresentam maiores dificuldades de controle no sistema de
produção, são consideradas
invasoras quando estão fora do
local desejado e podem proliferar pragas e doenças, mas é
possível implantar a cultura
do milho consorciado em rotação a cultura do algodão de
forma exitosa no que se refere
ao controle das tigueras de algodão.
A pouco tempo atrás alguns falavam em proibir o
plantio de milho em rotação ao
algodão devido a problemas de
tiguera de algodão (foto 06),
nossa proposta consiste em
obrigar o produtor a utilizar
a Brachiaria spp no caso de
plantar milho em rotação ao
algodão, pois esta tecnologia é
eficaz para controlar o algodão
tiguera (fotos 07 e 08). Sendo
que a tecnologia de consorciação de milho com Bachiaria
spp foi validada pela EMBRAPA. Como o Estado não pode
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interferir na livre iniciativa,
caso o produtor decidir plantar
milho solteiro em rotação ao
algodão o Estado poderia nestes casos retirar o PROALBA
do produtor. Sendo assim ficaria institucionalizada a tecnologia de consórcio da cultura
do milho em rotação a cultura
do algodão, para combater eficazmente a problemática do algodão tiguera, tendo em vista
que estas plantas (tigueras) de
algodão no meio das lavouras
de milho solteiro cultivadas
em rotação ao algodão, servem
para criar o bicudo (principal
praga da cultura).
“Muitos produtores do
Oeste baiano adotaram esta
boa prática agrícola, ou seja,
fazem rotação com a cultura
do milho e utilizam a Brachiaria ssp em consorciação, desta
forma os mesmos resolveram
a questão do algodão tiguera quando a cultura do milho
consorciado entra em rotação a
cultura do algodão”.
4.Conclusão:
Para concluir este breve
artigo técnico gostaria de dizer
que na agricultura tropical os
problemas explodem e a construção da solução dos mesmos,
caminha a passo de tartaruga.
Sendo que há necessidade de
muitos trabalhos de Pesquisa
& Desenvolvimento (P&D) e
de Transferência de Tecnologia (TT), para difundir aquilo
que já foi feito e encontrarmos
as soluções dos problemas
existentes e de problemas que
podem surgir no futuro.
Neste ato faço os seguintes
agradecimentos:
A Deus por cada dia de
vida, aos críticos (pois através
das críticas que progredimos),
aos agricultores do Oeste baiano que tem nos apoiado nesta
busca incansável, para encontrarmos as soluções de nossos
problemas, agradeço também
aos pesquisadores da Inovação
e aos outros elos da cadeia produtiva, pois sem o esforço de
todos é impossível avançarmos
na busca por soluções permanentes aos nossos problemas.
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Manejo de Lavouras Cafeeiras no Oeste
Baiano: Ações da Fundação Bahia
Dr. Fabiano Andrei Bender da Cruz
Engº Agrº Pesquisador e Consultor Solos e Nutrição de Plantas
Fundação Bahia

O parque cafeeiro atual
do Brasil, caracterizado pela população, ou seja, pelo
número de cafeeiros e pela área ocupada pelos cafezais, ocupa cerca de 2,3
milhões de hectares, sendo
o Oeste da Bahia responsável por aproximadamente
14.911 ha de lavouras instaladas (ABIC, 2014). Esta
região, denominada “nova”
para o cultivo do cafeeiro,
antigamente considerada
marginal em função principalmente da distribuição irregular de chuvas, as precipitações alcançam médias
de 1200 mm ano-1 ou mais,
todavia, apresentam veranicos extensos, sobretudo
nos meses de janeiro a março, conforme observado inclusive na última safra (Figura 1). Essa condição exige irrigação complementar
durante os veranicos para
garantir frutificação e granação, e obrigatória no pe-

Figura 2. Vista geral da área experimental de café. CPTO/Fundação
Bahia, 2014.

ríodo de março a outubro,
para garantir o crescimento vegetativo, formação de
botões florais e florada da
cultura.

O clima influi de forma direta e indireta no
cafeeiro e solo, através da
precipitação, vento, temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade,
etc. Os elementos temperatura e precipitação definem a aptidão térmica
e hídrica da cultura, sendo o crescimento vegetativo, desenvolvimento
do sistema radicular, taxa
fotossintética e florescimento do cafeeiro arábica, influenciados significativamente por elevadas
temperaturas, principalmente as noturnas.
Ao se observar o ciclo de vida do cafeeiro, é comum surgir dúvi-

Figura 1. Precipitação pluviométrica, irrigação suplementar, temperatura
mínima e máxima entre os meses de setembro (2013) e maio
(2014). CPTO/Fundação Bahia, 2014.

das quanto ao reconhecimento das causas de determinados problemas,
uma vez que a lavoura
não se comporta dentro
de um padrão esperado
apresentando estranhos
sintomas que fogem daqueles comumente descritos como sendo nutricionais, ataque de pragas, doenças, nematóides
ou fitotoxicidez por herbicidas. Morte de tecidos
jovens, má formação de
folhas, desfolha, despigmentação foliar, seca de
ramos, abortamento de
flores e frutos, são alguns
exemplos desses eventos
adversos à produção. De
maneira geral, eventos
extremos relacionados à
disponibilidade hídrica,
temperatura, radiação solar, vento, isolados ou em
combinação, são as causas primárias desses problemas.
Neste sentido, estudos
realizados pela Fundação
Bahia visam obter infor-

mações relacionadas, por
exemplo, ao comportamento adaptativo de inúmeras progênies de café, sua resposta fisiológica às condições edafoclimáticas locais, além
do entendimento das demandas nutricionais da
cultura em suas diferentes fases (formação e
produção).
O manejo do solo e
fisiológico de plantas
são objetos de estudo da
instituição, os quais em
parcerias com companhias do setor de nutrição de plantas e defensivos (Biogrow, Stoller,
Heringer, Ihara, Chemtura), são realizados
com cunho adaptativo
regional, uma vez que
as condições de outras
regiões cafeeiras do país, diferem grandemente
quanto às respostas tecnológicas na lavoura cafeeira, dificultando a extrapolação de dados para
o Oeste da Bahia.
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EVENTOS DE TRANSFERÊNCIA E TECNOLOGIA/2014

PASSARELA DA SOJA E DO MILHO 2014 - O Campo Experimental da Fundação
Bahia- CPTO, no dia 29 de Março de 2014, foi palco para um grande evento. Mais de 1.200
participantes, prestigiaram a Passarela.

ENCONTRO TÉCNICO DO CAFÉ - Realizado pela Fundação Bahia
em parceria com a Aiba e
Abacafé, o Encontro Técnico do Café teve como
objetivo trocar informações e atualizar conhecimentos sobre novas variedades, manejo e o combate
de pragas que afetam essa
cultura.

DIA DE CAMPO DE ALGODÃO - O maior evento Técnico da Cotonicultura do Estado
da Bahia aconteceu nos dias 27 e 28 de junho/14 no Campo Experimental da Fundação
Bahia em Luís Eduardo Magalhães e contou com uma programação técnica abordada pelos
mais respeitados especialistas. Mais de 450 participantes estiveram no evento.

Calendário 2015 de eventos Fundação Bahia
07/03/2015
Passarela da Soja e do Milho 2014
28 /03/2015
Encontro Técnico do Café
02 a 06/06/2015
Bahia Farm Show

WORKSHOP DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
DE PESQUISA SAFRA 2013/14 - Realizado na sede da
Fundação Bahia, em Luís Eduardo Magalhães - Bahia, no
dia 12 de setembro de 2014, fortaleceu-se como evento tradicional na região. A realização do workshop foi promovida
pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do
Oeste Baiano - Fundação Bahia juntamente com a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Algodão e
contou com o apoio de diversos parceiros que contribuíram
no desenvolvimento dos trabalhos.

26 e 27/06/2015
Dia de Campo do Algodão
11 e 12 /09/2015
Workshop dos Resultados de Pesquisa
Safra 2014/15
08/10/2015
Fórum Regional de Máxima Produtividade de Soja

