
SITUAÇÃO DA SAFRA 2018/19 NO MARANHÃO

Na safra 2018/19 foram plantados no 
Maranhão 27.430,52 ha de algodão, 
sendo 23.079,75 ha com algodão de 
primeira safra (plantio de dezembro) e 
4.350,77 ha de algodão segunda safra na 
região da Batavo (plantios efetuados em 
janeiro e fevereiro). Estas áreas 
plantadas se distribuem por três regiões 
produtoras principais, identificadas 
como Chapadão de Balsas  com 
10.188,63 ha, Serra do penitente com 
15.451,89 ha e Serra do Medonho com 
1.790 ha. Figura 01

Foram plantadas 20 cultivares. Além de 
1 experimento em área pequena. Sendo 
que 94% da área foi plantada com 
apenas 7 cultivares, porque garante a 
boa produtividade e qualidade das fibras 
produzidas. Além disto, as três fazendas 
da SLC agrícola no Estado já fazem o 
beneficiamento e bloqueamento dos 
fardos pela qualidade de fibras obtida e 
depois de mensuradas em HVI.  Figuras  
02 / 03

Nesta safra as precipitações estão sendo 
consideradas normais para as diversas 
regiões produtoras do Maranhão, com 
as chuvas se prolongando até maio no 
chapadão de Balsas. Figura 04 

MONITORAMENTO DE PRAGAS

O controle de pragas nesta safra 
apresenta duas situações atípicas, com 
aumento das pulverizações para bicudos 
e um grande número de aplicações de 
inseticidas para Spodopteras, inclusive 
superando as aplicações para o bicudo, 
cons ideradas  a  praga  chave da 
cotonicultura brasileira. O número de 
aplicações contra bicudos nesta safra 
está sendo em média de 4,5 a 5,0 
aplicações nas fazendas Palmeira e 
Planeste e 12,0 a 13,0 aplicações nas 
fazendas Carolina e Pequena Holanda. 
Já para Spodopteras, considerando as 
tecnologias B2RF e GLT as aplicações 
variaram de 6 a 12, enquanto que para as 
áreas de refugio estão variando de 12 a 
14. 
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Figura 01 - Área plantada com algodão no maranhão na safra 2018/19  

Figura 02 - % Área representativa das cultivares - Safra 2018/19 

Figura 03 - Área em hectares das cultivares - Safra 2018/19 

AGROMANTOVA

Figura 04 - Índice pluviométrico das ultimas 05 safra nestas regiões



ESTADO ATUAL DAS LAVOURAS

Lavouras do chapadão de Balsas estão na fase de início de 
abertura de capulhos e de intensificação dos controles de 
bicudos. Já na região da Serra do Penitente as lavouras 
estão com mais de 80% de capulhos abertos e foram 
iniciadas as desfolhas para começar a colheita a partir de 
meados de junho. As lavouras da serra do Medonho já estão 
com metade dos capulhos abertos, mas os produtores 
tentam garantir formação de ponteiros, para recuperar as 
perdas por apodrecimento do baixeiro. Nesta última área os 
controles de bicudos devem ser intensificados.
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Figura 05 - Número de aplicações para o controle de spodoptera 
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PULVERIZAÇÕES REALIZADAS PARA BICUDO SAFRA 2018/19
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Figura 06 - Número de aplicações para o controle do bicudo

Nº Nº

Região chapadão de Balsas Região Serra do Penitente

Região Serra do Medonho
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ANÁLISES E RECOMENDAÇÕES DA 
CONSULTORIA

Considerando que as precipitações pluviométrica  desta 
safra são consideradas normais, e as grandes perdas por 
apodrecimento verificadas no algodão 1ª. safra, bem como 
o aumento das pulverizações para bicudos e Spodopteras,  
sugerimos as seguintes tecnologias para a próxima safra:
1) No algodão safra priorizar início do plantio para 
20/dezembro e programar reguladores de crescimento 
iniciando a partir dos 25 dias em dosagens pequenas e 
crescentes de modo a ter-se apenas 1,0 a 1,5 cm de 
crescimento/dia, para se conseguir porte final abaixo de 
110 cm no final do ciclo;
2)  No algodão 1ª e 2ª safra controlar ramulária a partir dos 
30 DAE para manter sempre índices baixos de inóculos e 
evitar-se apodrecimentos;

3) Devem ser tomadas medidas eficientes para 
redução das populações de bicudos no final da safra 
18/19 para se garantir baixos custos de controle desta 
praga na safra 19/20. Entre estas medidas estão o uso 
de inseticida na desfolha e sobre os restos culturais 
após a colheita. O alongamento de ciclo das plantas 
não deve ser priorizado por permitir gerações 
adicionais de bicudos. A identificação das rotas de 
saídas dos bicudos e seu controle nestas saídas devem 
ser buscados por todos, para se reduzir ao máximo os 
insetos que passarão para a safra seguinte. 
4) Novas tecnologias de controle de Spodopteras 
devem ser analisadas e utilizadas para redução dos 
custos de produção, incluindo a produção de 
bioprodutos nas fazendas.

AGENDA FUTURA 

   Dia 02 a 04 de julho - II rodada técnica do GTA;

   Dia 05 de julho - II Dia de campo da AMAPA na fazenda Planeste;

   Dia 09 a 12 de julho - visita técnica em fazendas e instituições de pesquisa da Bahia. 

AMAPA
ASSOCIAÇÃO MARANHENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

I Rodada técnica do GTA
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