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Bom dia pessoal! Hoje vamos falar sobre as pragas que atacam o algodoeiro. Mas
primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre essa cultura. A cultura do algodão
herbáceo já foi uma das principais culturas do país, porém hoje em dia perdeu essa
posição para outras culturas com o milho, a soja, a cana e outros.

Pessoal, além da fibra, que é seu principal produto, o algodoeiro produz diversos
subprodutos, que apresentam também grande importância econômica. Dentre estes
produtos destacam-se o línter, que são fibras curtas, com menos de 12 mm, geralmente
elas medem de 3 a 9 mm, elas ficam na superfície da semente, essas fibras são formadas
de celulose quase pura e serve de base ou matéria-prima para diversos produtos, como o
algodão hidrófilo, pólvora.

Algodão hidrófilo

Pólvora

O algodão também é matéria-prima para tecidos rústicos. O línter corresponde a cerca
de 10% da semente do algodão. Outro subproduto é o óleo bruto, que pode ser utilizado
para fazer biodiesel, este óleo corresponde em média 15,5% da semente. Outro
subproduto que temos e a torta, ela corresponde quase que a metade da semente e pode
ser utilizada para completar a alimentação animal.

Bem amigos, o principal objetivo desta aula de hoje é transmitir para vocês
conhecimentos sobre as pragas que atacam o algodoeiro, nos vamos falar quais as
pragas de maior ocorrência, os danos que essas pragas causam, como determinar se será
necessário fazer o controle ou não delas e quais as táticas de controle.

Ao final da aula vamos ter uma pequena revisão para que em seguida vocês
possam responder algumas questões sobre as pragas que vimos no decorrer da aula.

Pessoal, a primeira praga que vamos falar são Os PULGÕES que são pequenos
insetos cuja sua coloração vai de um amarelo-claro até um verde bem escuro. É a
primeira praga que aparece na plantação e podem aparecer logo após a germinação da
planta. Sendo importante na cultura do algodão até os 60 dias de plantio

Os pulgões sugam a seiva da planta, fazem com que estas plantas atacadas
fiquem murchas e posteriormente secas. Outro sintoma é o encarquilhamento das folhas,
ou seja, elas ficam deformadas.

Folhas de algodão deformadas pelo ataque de pulgões

Outro problema é que quando o pulgão está se alimentando, ele secreta uma
substancia açucarada que serve de substrato para um fungo que causa a fumagina. Esse
fungo impede que a planta realize fotossíntese, fazendo com que ela fique fraca e
susceptível a doenças e outras pragas, reduzindo a produção de algodão.

Fumagina em folha de citros, o mesmo ocorre em folha de algodão

Amigos, os pulgões também são transmissores da doença azul do algodão ou conhecida
também por “azulão”, que é a doença do Mosaico das nervuras de Ribeirão Bonito. Essa
doença faz com que a planta fique com pequeno porte, as bordas das folhas ficam
curvadas e meio quebradiços, depois de algum tempo as folhas ficam ecas, o que causa
uma diminuição significativa na produção.

Algodão com doença azul transmitida por pulgões

Pessoal, outra virose que os pulgões transmitem é o vermelhão. Essa virose faz
com que as folhas fiquem vermelhas entre as nervuras. Por sorte nossa, essa doença
causa poucos prejuízos.

Algodão com a doença vermelha transmitida por pulgões

Amigos, agora vamos falar de uma outra praga chave que temos no algodão, a
MOSCA BRANCA, que também é problema no início da lavoura.

A mosca-branca é uma praga de difícil controle devido ao número de espécies de
plantas que ela ataca, são mais de 500, como tomate, feijão, soja, amendoim, pimentão e
outros. A mosca branca mede 0,7 a 1,5mm de comprimento e vive em colônias, na parte
de baixo das folhas.

Adultos de mosca branca na face inferior da folha de algodão

Eles se alimentam da seiva da planta, sedo assim a planta diminui sua produção e pode
até morrer quando o ataque é muito intenso no início da cultura.

Filhotes de mosca branca

A mosca branca também elimina excreção açucarada que induz o desenvolvimento de
fungos. O inseto adulto vive em média 18 dias e seu período de filhote é de 2 a 4
semanas.

Fumagina em folha de citros, o mesmo ocorre em folha de algodão

Gente, outra praga muito importante no algodão é o BICUDO DO
ALGODOEIRO que sem dúvida, é a praga que causa mais prejuízos na cotonicultura
brasileira. Pode reduzir a produção em até 70%. É muito prejuízo!

Pessoal, o bicudo é uma praga que aparece após uns 50 dias de plantio e ataca a
plantação de algodão até o final do cultivo.

As larvas atacam os botões florais e as maçãs jovens, onde a fêmea coloca seus
ovos através de um orifício que depois é fechado com uma secreção amarela.

Essa cera tem com função, proteger o ovo no interior do botão. Em torno de 5 a
7 dias após o ataque, os botões caem ao solo, para só então completar seu ciclo, que é de
2 a 3 semanas.

Pessoal, os adultos do bicudo do algodoeiro vivem 20 a 40 dias. As fêmeas põem em
média 150 ovos, podendo chegar a 300 durante seu ciclo, elas também podem colocar
mais de um ovo por botão/maçã.

Amigos, outra praga importante e que devemos estudar é a LAGARTA
ROSADA. Os adultos desta praga são micro mariposas, ou seja, são bem pequenas, elas
medem aproximadamente 1,5 centímetros de envergadura. Elas são marrom clara, com
manhas escuras nas asas.Essa mariposa, possui o hábitos noturno.

Já as lagartas inicialmente são brancas e com a cabeça escura e depois ficam
com uma tonalidade rosada, por isto esta praga é conhecida como lagarta rosada.

Pessoal, essa praga aparece entre 8 a 120 dias após o plantio. As primeiras injúrias
ocorrem nos botões florais, pois a lagarta impede que ele se abra, desta forma é formado
uma “roseta”, não havendo formação da maçã. Quando as lagartas atacam as maçãs,
elas podem destruir totalmente as fibras e as sementes.

Um sintoma típico do ataque de lagarta-rosada é esse que está sendo mostrado
abaixo, o “carimã”. Esse sintoma nada mais é que uma maçã defeituosa que não abre
completamente.

Amigos, outra praga chave importante é a LAGARTA DA MAÇÃ. Seus adultos são
mariposas, ou seja, tem hábitos noturnos.

Amigos, essas mariposas colocam seus ovos nos ponteiros, brácteas, botões e folhas
novas.

Pessoal, as lagartas da maçã são verdes, amarelo-pálido ou rosadas, com faixas escuras
pelo corpo e freqüentemente tem manchas pretas nos pêlos. Bem, o período crítico da
cultura do algodão para a lagarta da maçã vai da fase de botões florais até o
aparecimento dos primeiros capulhos, isso é, de 70 a 120 dias de plantio. Os danos
causados pela lagarta são caracterizados pelo ataque aos tecidos novos, folhas e botões
florais. Quando ela ataca os botões florais, elas ocasionam sua queda. Já, quando o
ataque é nas maçãs elas comem as fibras e sementes em formação.

Gente, mais uma lagarta que ataca o algodão é a CURUQUERÊ, também
conhecidas como Lagarta da Folha, a curuquerê inicia o ataque na primeira semana após
o nascimento das plantas, podendo atacar até o final do ciclo da cultura.

O dano causado por está lagarta é a desfolha, sendo que se inicia pela parte
superior. O ataque desta lagarta acontece em reboleiras, ou seja, as plantas atacadas
ficam uma perto das outras. Pessoal, uma curiosidade é a cor destas lagartas, elas são
verde claro quando em baixa infestação. Porem em alta infestação a sua cor muda para
preta, ou seja, a nossa situação está preta!

Amigos, os ovos da curuquerê tem forma de disco.

Amigos, agora vamos falar de outras pragas, mas que não são tão importantes,
em geral, como as faladas anteriormente. O TRIPES são insetos pequenos, de mais ou
menos 2 milímetros. Eles têm coloração verde ou marrom e parecem “ciscos” nas
folhas, como indicado pela seta na foto. O ataque de tripes é importante nos primeiros
30 dias de plantado o algodão.

Pessoal, a principal injúria é o encarquilhamento das folhas para cima como indicado
pela seta azul. As folhas também apresentam estrias prateadas como indicado pela seta
vermelha. As folhas também ficam com aspecto coriáceas e quebradiça.

Pessoal, uma praga, mas agora de solo, é a BROCA-DA-RAIZ DO ALGODOEIRO.
Essa broca é causada por um besouro de coloração pardo-escuro pouco brilhante que
mede mais ou menos 5 milímetros.

As larvas causam dano às raízes do algodoeiro, fazendo com que a planta pare de
crescer.

O primeiro sintoma que se nota na planta atacada é o fato das folhas passarem de
um verde escuro, para uma tonalidade de vermelho meio amarelado, com aspecto de
folhas secas. Essa broca ataca as plantas em solos mais arenosos e de baixada.

Larva da broca em raiz de algodoeiro

Quando o ataque é mais no final do ciclo, as plantas são mais resistentes, porem no
inicio do ciclo as plantas sofrem mais com esse ataque, ficam parecendo que estão
passando sede, ou seja, por falta de água, ficando murchas no período mais quente do
dia.

Amigos, nós vamos falar de uma outra praga de solo e importante na fase inicial da
cultura do algodoeiro, o PERCEVEJO-CASTANHO.

Pessoal, o percevejo castanho suga as raízes da planta de algodão e injetam toxinas, o
que faz com que as plantas fiquem amareladas e depois secas. Esses percevejos tanto a
forma adulta com a forma jovem, ficam nas raízes. Eles são marrons e suas ninfas, que
são a forma jovem são de coloração branca. Uma característica marcante é que eles têm
um cheiro bem ruim quando são perturbados.

Bem meus amigos, agora nos vamos falar sobre as pragas tardias, ou seja, as
pragas que aparecem de 80-100 dias de plantio até o final da cultura do algodão. Nós
temos o ÁCARO-RAJADO. Ele tem esse nome pelo fato de serem esverdeados com
duas manchas escuras de cada lado das costas, porem eles são muito, mais muito
pequenos, mas se consegue ver a olho nu.

Pessoal, os ovos do ácaro rajado são amarelos, estão indicados pelas setas vermelhas na
foto, e ficam presos na folha por fios de teia que os adultos tecem.

O ataque ocorre em reboleiras, ou seja, eles atacam plantas umas perto das outras pois
eles tem dificuldade de se espalhar na plantação, por não apresentar asas, lembre-se, os
ácaros não são insetos, e é comum as pessoas chamarem eles de arainhas por fazerem
teias. Amigos, o sintoma principal é que a folha fica avermelhada e posteriormente cai.

Bem meus amigos, nós temos também o ÁCARO-VERMELHO, parente próximo do
ácaro rajado. O ácaro vermelho é menos importante que o ácaro rajado, mas pode
ocorrer ocasionalmente. Eles têm uma coloração vermelha bem forte. O ácaro vermelho
é possível de ser ver a olho nu e fazem teias também. Pessoal, o ácaro vermelho têm
preferência de atacar o terço médio das plantas, ou seja, as folhas que estejam na parte
do meio da planta.

Gente, outro ácaro importante, praga também que ataca mais no final do cultivo,
é o ÁCARO-BRANCO, esse ácaro não tece teia como o anterior. Ele tem coloração
branco-esverdeado e não são visíveis a olho nu.

Pessoal, o ácaro branco faz com que as folhas do algodão fiquem bem verdeescuras com as bordas voltadas para baixo. As folhas tornam-se coriáceas, duras, e
rasgam facilmente. Uma curiosidade é que quando o ataque é em folhas novas, como a
da foto anterior, elas rasgam pelo fato de que as nervuras continuam crescendo e a folha
não.

Amigos, outra praga tardia importante que vamos falar é o PERCEVEJORAJADO. O seus adultos possuem coloração brilhante, com listra coloridas (vermelhas,
amarelas e brancas). A principal característica é um “V” que ele tem desenhado nas
costas.

Pessoal, o maior problema que temos com esse percevejo é devido a sua agilidade, que
faz com que ele ataque quase todas as partes da planta.

Ao fazerem isso eles podem causar vários prejuízos. E esses prejuízos variam de acordo
com a parte da planta. Por exemplo, quando eles sugam a seiva dos ramos das plantas,
eles causam a queda de botões florais e induzem a formação de flores e maças novas e
isso é ruim para nós, pois diminui a qualidade e a produção do nosso algodão. Quando
eles atacam as maçãs, eles fazem com que ela fique deformada, assim ela não abre
normalmente. Isso reduz consideravelmente a produção. Esse sintoma tem o nome de
“bico-de-papagaio”. E ele é bem fácil de reconhecer.

Fruto de algodão bico de papagaio

Bem meus amigos, a ultima praga que vamos falar é sobre o percevejo
MANCHADOR. Eles são insetos de cor marrom.

Pessoal, o percevejo manchador ataca os capulhos, mancham as fibras com suas fezes,
daí vem o nome de manchadores.

Amigos, o percevejo manchador também causa a queda das maçãs novas devido a suas
picadas. Outra injúria é o mau desenvolvimento das maçãs, principalmente quando elas
são atacadas ainda novas. Também causam a abertura defeituosa dos capulhos quando
as maçãs são atacadas durante seu desenvolvimento, causando prejuízo total o parcial. E
como não bastassem eles podem causar podridões por meio da entrada de fungos e
bactérias o que reduz drasticamente a produção.

Amigos, vocês aprenderam a reconhecer as pragas do algodoeiro e seus danos. Agora
nós vamos ensinar a vocês como amostrar, como contar estas pragas para ver se é
necessário fazer algum controle.O primeiro passo da amostragem é selecionar as
amostras. Isso é feito separando a plantação em talhões de 10 ha cada um. Dentro destes
talhões vamos marcar 20 pontos de coleta. Nós vamos pegar 8 pontos nas bordas e 12
pontos no centro da cultura. Cada ponto de amostragem engloba 5 plantas. Logo quando
formos avaliar, será amostradas 100 plantas a cada 10 hectares para todas as pragas.
Portanto, nós não vamos ficar repetindo esta informação para a nossa aula não ficar
chata.

Pessoal, a amostragem deve ser realizada semanalmente até o florescimento das plantas
de algodão.

A amostragem das pragas deve ser feita a cada 2 dias do florescimento até o primeiro
capulho e 3 em 3 dias do aparecimento do primeiro capulho até a colheita.

O caminhamento em cada talhão, ou seja, em cada 10 hectares da lavoura de algodão,
deve ser feita em ziquezaque, pessoal. Amigos, à parte da planta que vamos avaliar para
verificar a presença da praga varia de praga para praga, é o que nós vamos mostrar para
vocês agora.

Para os pulgões nós vamos o ponteiro, ou seja, à parte de cima da planta de algodão.
Amigos será necessário controlar os pulgões se mais de 70% das plantas, ou seja, a cada
100 plantas mais de 70 estiverem atacadas pelos pulgões, nos primeiros 60 dias de
plantio. Depois disso, não precisamos mais preocupar com esta praga.

Pessoal, para a mosca branca nós vamos observar a folha do 5º nó, contando-se de cima
para baixo, ou seja, do ápice da planta para a sua base. Pessoal, se forem encontradas 50
plantas com três ou mais adultos por folha, deve ser feito o controle da mosca branca.

Amigos, para avaliar o bicudo do algodoeiro dos 50 dias de plantio até o final, podemos
avaliar os botões florais ou usar uma armadilha com feromônio Grandlure, usando uma
armadilha por hectare. Será necessário controlar o bicudo do algodoeiro se
encontrarmos 10 plantas atacadas das 100 avaliadas ou se a armadilha coletar um
bicudo. Ou seja, como vamos usar 10 armadilhas em 10 hectares, o controle será
realizado se tivermos 10 bicudos nas armadilhas nos nossos 10 hectares.

Amigos, para a lagarta rosada também podemos usar armadilhas para monitorar as suas
populações dos 80 a 120 dias de plantio. A armadilha Tipo Delta tem o feromônio
Gossyplure e uma placa com cola, para que os as mariposas da lagarta rosada fiquem
grudados. Como no caso do bicudo, vamos usar uma armadilha por hectare. Se depois
de alguns dias, for encontrado 10 ou mais mariposas da lagarta rosada dentro desta
armadilha tem que fazer o controle. Em outras palavras, seriam 100 ou mais mariposas
nas dez armadilhas a cada 10 hectares para se efetuar o controle.

Nós também podemos avaliar as maçãs de 100 plantas a cada 10 hectares, se nós
observarmos 5% das maçãs atacadas pela lagarta rosada, temos que fazer o controle.

Mais uma vez nós vamos utilizar o esquema da amostragem para avaliar a
lagarta da maçã dos 70 aos 120 dias de plantio.

Amigos, nós podemos avaliar os adultos de lagarta da maçã com a armadilha Delta, mas
usando o feromônio Virelure. Nós também vamos usar uma armadilha por
hectare.Devemos fazer o controle, se forem encontradas 10 mariposas adultas por
armadilha. Em outras palavras, 100 ou mais mariposas nas 10 armadilhas a cada 10
hectares amostrados.

Nós podemos também avaliar a lagarta da maçã diretamente nas plantas, mas o caso
desta praga nós podemos avaliar 50 plantas em vez de 100 plantas a cada 10 hectares
plantados com algodão. Se nós encontrarmos 7 ou mais plantas atacadas pela lagarta da
maçã, nós temos que entrar com o controle.

Amigos, para nós amostrarmos a curuquerê do algodoeiro, podemos novamente
usar a armadilha do tipo Delta com o feromonio específico desta praga dos 90 aos 140
dias de plantio. Amigos, a quantidade de armadilhas também é de 10 a cada 10 hectares.
Se nós encontrarmos 100 ou mais mariposas da curuquerê presas na armadilha a cada 10
hectares, nós temo que fazer o controle.

Nós também podemos contar diretamente as lagartas em 100 plantas de
algodoeiro a cada 10 hectares. Se encontrarmos 200 ou mais lagartas nestas 100 plantas
ou 25% de desfolha, nós teremos que fazer o controle.

Meus amigos, agora vamos amostrar os tripes, sendo que a contagem destes insetos tem
que ser até os 30 dias de plantio.

O sistema de coleta de amostras é o mesmo utilizado para pulgões, ou seja, vamos
avaliar uma folha do ápice. Nessa folha vamos contar a quantidade de tripes em cada
folha das 100 plantas em 10 hectares. Pessoal, depois da amostragem, se encontrarmos
6 tripes por folha, ou seja, em 10 hectares contarmos 600 tripes nas 100 plantas,
devemos realizar o controle.

Para determinarmos se vamos controlar o ácaro-rajado e o ácaro vermelho,
devemos realizar a amostragem. Como visto anteriormente, as amostras serão feitas da
mesma maneira das pragas anteriores, porém agora nós vamos observar as folhas
medianas, ou seja, nem que esteja no ápice da planta e nem as folhas que estão próximas
do solo.

Amigos, como os ácaros são muito pequenos, devemos usar uma lupa de bolso. Se em
100 plantas analisadas, forem encontradas dez plantas atacada pelo ácaro rajado ou pelo
ácaro vermelho, devemos realizar o controle.

Amigos, para contarmos os ácaro branco também vamos utilizar a lupa.

Nós vamos avaliar o ácaro branco em uma folha apical já plenamente desenvolvida em
100 plantas em 10 hectares. Pessoal, se nas 100 plantas analisadas encontrarmos 40 que
estiverem atacadas pelo ácaro branco, devemos fazer o controle.

Amigos, para amostrar o percevejo rajado e o percevejo manchador, nós vamos
avaliar toda a planta. Se em 100 plantas nos acharmos 20 plantas com o percevejo
rajado ou com o percevejo manchador, devemos faze o controle deles.

Amigos, vocês já conhecem as pragas e os danos que fazem no algodoeiro e como
amostrar. Muito bem. Agora vamos falar como controlar estas pragas se tiverem
alcançado o nível de controle, ou seja, o número de pragas que nós temos que realizar o
controle.

Pessoal, a vantagem de se avaliar as mariposas das curuquerê, das lagarta rosada
e das lagarta da maçã é que nós vamos entrar com o controle quando ainda não se tem o
dano ocasionado por suas lagartas. Nesse caso, como nós vamos ter são ovos destas
pragas, o mais indicado é o uso da vespinha parasitoide de ovos Trichogramma.

Essa pequena vespinha coloca os seus ovos dentro dos ovos das mariposas,
assim não temos lagartas na lavoura.

A vespinha Trichogramma é muito utilizada no Mundo todo, sendo produzido
no Brasil por algumas empresas.

A vespinha Trichogramma é produzido no Brasil

Desta forma pessoal, a gente não usa inseticida, o que é mais caro que a
vespinha, além de se evitar contaminação do meio ambiente bem como em matar os
nossos inimigos naturais. E melhor, as vespinhas que nascerem dos ovos das mariposas
pragas na lavoura de algodão vão continuar no campo, matando mais pragas.

Nós devemos liberar 75 mil vespinhas por hectare, ou seja, três cartelas com
vespinha. As cartelas são muito práticas

Mas se vocês decidirem avaliar as lagartas, aí não dá para usar a vespinha
Trichogramma, pois ela não parasita lagartas. Mas nós podemos usar uma bactéria
mortal para as lagartas quando elas ainda estão pequenas e esta bactéria não nos faz mal.
Também é produzida no Brasil, sendo fácil adquirir esta bactéria. Contudo, temos que
pulverizar a nossa lavoura com esta bactéria no final do dia, pois os raios ultra violetas
do sol da manhã mata esta bactéria, reduzindo a sua eficiência.

Amigos, para controlar os ácaros branco, rajado e vermelho, bem como os
percevejos rajado e manchador, além de lagartas, também podemos usar uma doença
contra eles, mas neste caso é um fungo, a Beauveria bassiana. Este fungo também é
fabricado no Brasil.

Fungo comercial

Nós devemos aplicar 3kg do fungo por hectare, mas sempre em períodos de alta
umidade relativa do ar, para que o fungo germine e mate os ácaros, lagartas e
percevejos, e lembrando de pulverizar no fim do dia, pois o sol da manhã mata também
o fungo, o que reduz a sua eficiência.

Mosca morta por fungo

Amigos, para controlar o bicudo do algodoeiro, tripes, mosca branca e pulgões, vamos
ter que utilizar inseticidas tradicionais, para tanto, nós devemos consultar um agrônomo
para nos indicar um inseticida. Amigos, nesse caso, nós teremos que usar um inseticida
seletivo, ou seja, que mata a praga e não matam os nossos inimigos naturais, nossos
aliados contra as pragas. Lembre sempre de respeitar o período de carência do produto,
ou seja, são os dias que tem que dar da última pulverização até a colheita, para não fazer
mal para quem está colhendo como também para quem está utilizando o produto. Não
se esqueçam de usar equipamento de proteção individual.

Amigos, agora nós vamos falar de algumas práticas que devem ser adotadas
antes e durante o cultivo, em conjunto ou integradas, reduz a quantidade de pragas.
Pessoal, nós temos que destruir os restos culturais logo após a colheita, pois assim você
quebra o ciclo de vida da praga, ou seja, ao destruir os restos da cultura, você está
eliminando o a fonte de alimento e de abrigo das pragas do algodão. Essa prática vai
resultar em menos pragas nos próximos cultivos. Depois fazer uma boa aração e
gradagem, um dos melhores métodos de controle para percevejo castanho e broca da
raiz.

Amigos, uma nova tática que vamos aprender é a Cultura Armadilha, essa
técnica consiste em plantar uma faixa de algodão, 30 dias antes do plantio total. Essas
faixas devem ser plantadas de preferência perto de matas e de culturas perenes. Desta
forma todas as pragas inclusive o bicudo, vão para essa faixa, ai fica mais barato e mais
fácil de controlá-las, pois a área que vai ser aplicado o inseticida é menor, logo você
gasta menos. Uma semana antes do plantio definitivo, se destrói a cultura armadilha.
Essa prática retarda o ataque intenso do bicudo até 100 dias de idade das plantas.

Pessoal, outra prática, que funciona como a cultura armadilha, é a cultura de
soqueira. A cultura de soqueira nada menos é que você deixar, depois de colher o
algodão, uma faixa sem colher, de preferência junto a uma mata. Da mesma maneira da
cultura armadilha, na cultura de soqueira vamos realizar pulverizações e uma semana
antes do plantio definitivo do algodão, nós temos que destruir e incorporar ao solo os
restos da cultura de soqueira.

Nós devemos usar o espaçamento, stand e época de plantio adequados para favorecer o
pleno desenvolvimento das plantas, assim suportam mais o ataque das pragas Nós
devemos usar a quantidade de adubo recomendado, evitando excessos de adubação
nitrogenada, pois deixa a planta mais suculenta, favorecendo o ataque de pulgões, tripes
e mosca branca no início do cultivo.

Amigos, se ocorrer um excesso de nitrogênio ou o plantio de lavouras de algodão muito
férteis, nós podemos usar um regulador de crescimento a base de anti-giberélicos.

Isso faz com que a planta tenha seu crescimento regulado e comece a deixar as folhas
mais grossas e duras, ou seja, mais coriáceas. Isso dificulta a ação do tripes, da mosca
branca, de pulgões e lagartas pequenas. Além disso, uniformiza e antecipa a florada
facilitando a colheita. Consultar um agrônomo antes de pulverizar a lavoura com este
produto.

Amigos, outra forma de controle químico para tripes, mosca branca, pulgões,
broca da raiz, percevejo castanho, dentre outras pragas que podem atacar as plantas de
algodão nos primeiros 50 dias é a utilização de sementes tratadas.

Mas o uso de semente tratada mata também alguns inimigos naturais como os
percevejos predadores de lagartas, por isto deve ser evitado. Lembrem-se de usar
equipamento de proteção individual também na hora de manusear estas sementes.

Pessoal, nós devemos plantar algumas plantas em torno da nossa lavoura de algodão,
pois assim dificulta a localização das pragas na nossa cultura e ajuda a preservar e a
aumentar os inimigos naturais. Nós podemos usar o milho ou o sorgo. Outro detalhe
importante é plantarmos variedades de algodão de ciclo curto, assim ficam menos
tempo no campo e, portanto, são menos atacadas por pragas.

Amigos, o ideal é manter mata nativa na nossa propriedade, pois assim a gente
aumenta o controle biológico, ou seja, os nossos inimigos naturais, reduzindo as pragas.

Pessoal, nós devemos ter quebra ventos na propriedade, pois assim evitamos a
disseminação de pragas, principalmente de ácaros, mosca branca, pulgões e tripes. Além
disso, serve de abrigo aos inimigos naturais.

Pessoal, uma irrigação adequada faz com que as plantas de algodão cresçam
adequadamente e são capazes de suportar maior ataque de pragas.

Amigos, o plantio em uma mesma época por todos os produtores de algodão faz
com que todos os botões florais nasçam ao mesmo tempo. Desta forma o ciclo de
reprodução dos bicudos é quebrado, pois depois que esses botões se abrem, eles não
conseguem mais lugar para colocar seus ovos. Para ter sucesso no controle do bicudo, o
produtor deve seguir o zoneamento agrícola específico para o seu algodoeiro. Isso serve
para as demais pragas do algodoeiro.

Pessoal, a catação de botões florais, de flores e de maçãs atacadas por pragas é
uma técnica simples que consiste na catação das estruturas atacadas pelo inseto e as
caídas ao solo. Após a catação, queima-se ou se enterram as estruturas atacadas, a uma
profundidade nunca inferior a 30 cm. Desta forma podemos diminuir em até 70% a
necessidade de inseticidas. A catação deve ser feita a cada 5 dias até os 110 dias de
plantio. Em terrenos menores de 15 ha de ser feita à catação em toda sua extensão.

Pessoal, quando o terreno for maior que 15 ha deve ser feito a catação somente
nas bordaduras, ou seja, nas 10 a 15 fileiras mais externas. Lembrando que está técnica,
deve ser empregada em áreas menores, pelo fato de requerer muita mão de obra.

Pessoal para combatermos o bicudo e também outras pragas, devemos evitar de plantar
algodão todos os anos, pois dessa forma, quando plantamos algodão este ano e ano que
vem plantamos milho, as pragas do algodão como o bicudo, vão ficar sem ter o que
atacar e acabam morrendo. Assim evitamos infestações de pragas na nova lavoura. Esse
método é conhecido como rotação de cultura.

Agora vocês vão conhecer outros aliados nossos no combate as pragas do algodoeiro.
Nós temos as joaninhas, que tanto a forma jovem como adulta, comem pulgões, mosca
branca, tripes e ovos de mariposas.

Adulto de joaninha comendo pulgão

Filhote de joaninha predando pulgão

Nós também temos o bicho lixeiro, o adulto

Adulto do bicho lixeiro

e a forma jovem comem também pulgões, mosca branca, tripes e ovos de mariposas.

Filhote do bicho lixeiro comendo tripes

Pessoal, as vespas comem lagartas e fazem ninhos nas árvores, por isso nós devemos
manter matas nas nossas propriedades.

Os ácaros predadores comem o ácaro rajado, o ácaro vermelho e o ácaro branco.

Ácaros predadores

Mas nós também temos os parasitóides, como esta vespa parasitando uma lagarta praga
do algodoeiro.

E também temos vespinhas que parasitam pulgões

E vespinhas que parasitam mosca branca.

Amigos, nós estamos terminando a nossa aula, esperamos que tenham gostado. Vamos
fazer uma pequena revisão. Vocês viram várias pragas do algodoeiro e seus danos.

Pulgões
Mosca branca

Bicudo
lagarta rosada

Tripes

Curuquerê

Vocês aprenderam a fazer amostragem. Quando a gente faz amostragem à gente reduz
bastante as pulverizações com inseticidas, ganhando mais dinheiro e preservando o
nosso ambiente.

Aprenderam a reconhecer diversos inimigos naturais, muito deles já sendo
comercializados no Brasil, sendo uma ótima tática de controle em substituição aos
inseticidas. E mais importante, que o manejo integrado de pragas, com várias práticas
integradas e não isoladas, nos ajudam a reduzir as pragas nas culturas. Agora vocês vão
fazer uma pequena prova, boa sorte.

TESTE

Questão 1. Os pulgões além de sugarem seiva das plantas eles causam qual outro dano?
a) Provocam o “bico de papagaio”
b) Mancham as fibras
c) Comem as fibras
d) Transmitem doenças para as plantas

Questão 2. A cultura isca ou soqueira serve para?
a) Atrai as pragas para o mesmo local.
b) Abrigar os inimigos naturais
c) Aumentar a quantidade de pragas na lavoura
d) Nenhuma das alternativas acima

3- O bactéria Baciullus thuringiensis pode ser utilizado em qual praga?
a) Bicudo
b) lagartas
c) Pulgão
d) Tripes

4- A amostragem do BICUDO DO ALGODOEIRO é feita em qual parte da planta
a) Folhas
b) Raízes
c) Botões florais e as maçãs jovens
d) Caule

Gabarito

QUESTÃO

RESPOSTA

1

D

2

B

3

B
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C
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