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A Cultura do Algodoeiro
Saul Carvalho

4. Ambiente de Produção
CONDIÇÕES EDÁFICAS
 Solos profundos, porosos e, de preferência, de textura média
 Solos bem drenados:
-

planta extremamente exigente em oxigênio no solo

 Declividade inferior a 12%
 Altitude inferior a 1.500 m
 Faixa de pH ideal: entre 5,5 e 6,5
 Saturação por bases: 50 – 70%
 Exigente em Nitrogênio:
-

confere resistência e comprimento à fibra
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4. Ambiente de Produção
SOLO
 Preferência
-

Boa fertilidade

- Alto % de Matéria Orgânica

-

Textura média

- Permeáveis (drenagem)

-

Profundos

 Limitações
-

Solos rasos, excessivamente arenosos ou pedregosos

-

Muito argilosos / siltosos e baixa permeabilidade

-

Encharcamento (nitrato redutase)

-

Declividade para colheita

4. Ambiente de Produção
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4. Ambiente de Produção
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
 Dispersão da cultura (“semi-árido”)
 Período predominantemente ensolarado
-

Temperatura entre 20 e 35°C

-

Conforto térmico entre 23,5 e 32°C

 Água: 700 mm (ciclo)
-

Germinação / Emergência

-

Florescimento / Frutificação

 Abortamento
-

Tempo nublado / Estresse hídrico

4. Ambiente de Produção
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4. Ambiente de Produção
RADIAÇÃO SOLAR
 Planta C3: O algodoeiro é pouco eficiente quanto aos processos
de: fotossíntese, respiração, transpiração e alocação de
fotoassimilados
 Possui:
- alta taxa de fotorrespiração (até 50% da fotossíntese bruta)
- saturação lumínica (100.000 lux de insolação)
 baixa adaptação a extremos de temperatura, eficiência no uso da
água, eficiência no uso do nitrogênio

4. Ambiente de Produção

Bezerra et al., 2010
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5. Época de Semeadura
 Zoneamento agroclimático x conhecimento da região
 Época de semeadura tem influência sobre algumas pragas
 antecipação: baixas temperaturas, baixa umidade relativa
e broca da raiz
 atraso: maior ataque de bicudo
 Época de semeadura varia:
 exigências climáticas da planta
 ciclo previsto para a cultura

5. Época de Semeadura
 Sucesso da escolha:
 umidade e temperatura na germinação, emergência e
desenvolvimento das plantas
 tempo seco na colheita
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5. Época de Semeadura

6. Cultivares
6.1. Desafios técnicos
 Avançar no intercâmbio e geração de informações sobre
germoplasmas fontes de resistência a ramulariose, nematóides +
fusariose, precocidade e teor de óleo
 Conciliar resistência múltipla a doenças, alto potencial produtivo,
precocidade, menor vigor de crescimento, qualidade de fibra e
maior teor de óleo
 Identificar genótipos adaptados às novas e potenciais regiões
produtoras
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6. Cultivares
 Desafios técnicos
 Adotar, adequadamente, ferramentas da biotecnologia de modo
a auxiliar na seleção e agregação de caracteres
 Agregar caracteres transgênicos relevantes para os sistemas de
produção e competitividade da cotonicultura nacional
 Novos materiais com reduzido teor de gossipol

6. Cultivares
 Resistência a doenças:
 Resistência múltipla (Viroses, Ramulose, Alternariose, Mancha Angular)
 Viroses (Mosaico da Nervura e Mosaico Comum):
 Rendimento de pluma e potencial produtivo:
- potencial de até 350 @/ha
 Arquitetura e porte adequados ao cultivo extensivo no cerrado
 Qualidade tecnológica da fibra: resistência, finura e comprimento
 Características especiais: fibra colorida e fibra longa
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6. Cultivares
6.2. Características de uma boa cultivar
 Produtividade elevada (200 a 300 @/ha)
 Alto rendimento de fibra (38 a 41%)
 Ciclo normal a longo (150 a 180 dias)
 Maturidade acima de 82%
 Teor de fibras curtas inferior a 7%
 Comprimento de fibra acima de 28,5 mm

6. Cultivares
6.3. Algodão Transgênico
 Tabela MAPA
 Resistência a Lepidópteros (Proteína Bt)
 Resistência a herbicidas
 Glyphosate
 Glufosinato de Amônio
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6. Cultivares

6. Cultivares
6.4. Algodão Colorido
 Características do algodõo colorido:
 Não desbota com a lavagem
 Agrega valor
 Dispensa tingimento (custos, água, energia, efluentes a serem
tratados...)
 Pessoas alérgicas a corantes, recém-nascidos e pessoas
interessadas em valorizar produtos ecológicos: nicho de mercado
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6. Cultivares

6. Cultivares
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6. Cultivares

6. Cultivares
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