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2017. F28. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – UNIC, 
Primavera do Leste, 2017. 

RESUMO 

O algodão é uma cultura de grande aproveitamento industrial, no setor têxtil e no ramo 
alimentício, principalmente, na elaboração de óleo e ração. No Brasil, a grande maioria 
do algodão cultivado pertence à espécie Gossypium hirsutum. Essa espécie consegue 
produzir fibras de tamanho médio. Para a obtenção de fibras longas é utilizada a 
espécie Gossypium barbadense. É uma cultura de muita importância para o Brasil, 
onde o resultado e os processos finais são indispensáveis para o abastecimento 
população.  Em destaque para o Estado de Mato Grosso, levando em consideração 
que é o principal estado cotonicultor do Brasil com uma representação com mais de 
90% da produção nacional de algodão e caroço. O objetivo do trabalho está 
relacionado ao manejo de destruição de soqueira em algodão RR identificando sua 
importância dentro do sistema agrícola. 

PALAVRAS- CHAVE: Manejo; Algodão; Soqueira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENIN, Tiago. RR COTTON SOANDER DESTRUCTION MANAGEMENT. 2017. 
F28. Course Completion Work (Graduation in Agronomy) - UNIC, Primavera do Leste, 
2017. 

 

ABSTRACT 

 

Cotton is a crop of great industrial use, in the textile sector and in the food sector, 
mainly in the elaboration of oil and ration. In Brazil, the great majority of cotton 
cultivated belongs to the species Gossypium hirsutum. This species can produce 
medium-sized fibers. To obtain long fibers, the species Gossypium barbadense is 
used. It is a very important crop for Brazil, where the result and the final processes are 
indispensable for the population supply. The State of Mato Grosso is the most 
important state, taking into account that it is the principal cotton-growing state in Brazil, 
with a representation of more than 90% of the national production of cotton and stone. 
The objective of the work is related to the management of cotton ratoon destruction in 
the cotton, identifying its importance within the agricultural system. 
 
KEY WORDS: Management; Cotton; Hose. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 O algodão é uma cultura de grande aproveitamento industrial, no setor têxtil e 

no ramo alimentício, principalmente, na elaboração de óleo e ração. No Brasil, a 

grande maioria do algodão cultivado pertence à espécie Gossypium hirsutum. Essa 

espécie consegue produzir fibras de tamanho médio. Para a obtenção de fibras longas 

é utilizada a espécie Gossypium barbadense.  

 É uma cultura de muita importância para o Brasil, onde o resultado e os 

processos finais são indispensáveis para o abastecimento população.  Em destaque 

para o Estado de Mato Grosso, levando em consideração que é o principal estado 

cotonicultor do Brasil com uma representação com mais de 90% da produção nacional 

de algodão e caroço.  

 No Mato Grosso a cultura de algodão é implantada em épocas bem 

característica caracterizado pelo período das águas, após o vazio sanitário liberado 

no mês de dezembro. 

 A segunda época conhecido como algodão safrinha que é implantado na 

sequência da colheita da soja precoce que foi plantada em outubro.   

 Em decorrência das condições climáticas da região mato-grossense, com forte 

índice pluviométrico de 1500 a 2300 mm de chuva em seis meses e por alta umidade 

relativa do ar, ocorre o aumento de pragas como bicudo do algodoeiro que pode se 

reproduzir nas soqueiras e rebrotas.  

 O grande aumento de área plantada e também de produtividade de pluma e 

caroço vem decorrente ao manejo de destruição de soqueira que também ter por 

objetivo quebrar o ciclo das pragas, desenvolvimento de técnicas e capacitação dos 

profissionais do campo que vem observando ano após anos a evolução de diversas 

cultivares e técnicas envolvendo sistema agrícola Mato-grossense. 

 Assim pode-se destacar a importância de se realizar o manejo em específico 

da destruição de soqueira, sabendo que o mesmo traz perdas significativas devido à 

não destruição e à brotação contínua de estruturas reprodutivas do algodão como 

botão floral, flor e maçã, consequentemente o aumento da proliferação de pragas e 

doenças que estarão em alta pressão para safra seguinte, resultando na perda final 

de produtividade de pluma e caroço que será posteriormente industrializado e 
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processado para as indústrias setor têxtil, alimentício, elaboração de óleo e até mesmo 

ração.  

 Assim o problema da pesquisa está condizendo com qual o melhor manejo para 

a destruição de soqueira em algodão RR? 

 O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica referente ao manejo 

de destruição de soqueira em algodão RR identificando sua importância dentro do 

sistema agrícola. Os objetivos específicos são descrever características fenológicas 

da cultura do algodão Gossypium hirsutu, descrever a importância da execução do 

manejo destruição de soqueira de algodão dentro do sistema agrícola e, por fim, 

descrever e identificar o melhor método para a execução da destruição de soqueira 

em algodão com tecnologia RR. 

 Para elaboração deste trabalho foi utilizado o método de estudo exploratório, 

onde foi realizada a pesquisa bibliográfica, a partir de materiais já existentes, 

constituídos de livros boletins e artigos científicos.  

Os trabalhos pesquisados se encontram em um período a partir do ano 1985 até a 

atualidade de 2017. Onde os seguintes trechos encontram-se assuntos totalmente 

relacionados ao tema manejo destruição de soqueira em algodão RR.  
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1. CULTURA DO ALGODÃO (GOSSYPIUM HIRSUTUM)  

 

Dentro do estádio fenológico da cultura do algodão, a mesmo está dividido em 

duas etapas bem distintas. A primeira caracteriza pela etapa vegetativa onde na planta 

não se encontra nenhuma inflorescência, já a segunda etapa se caracteriza por 

apresentar o primeiro ramo frutífero onde o mesmo determina que a planta deixa de 

ser chamada de etapa vegetativa e se tonar reprodutiva. Determinando “V” para 

vegetativa e “R” para reprodutiva (PASSOS, 2015). 

A etapa vegetativa inicia com a fase de Emergência (VE), que é caracterizada 

por apresentar a alça do hipocótilo, consequentemente a elevação do cotilédone para 

superfície do solo (PASSOS, 2015). 

O afastamento dos cotilédones (VC) é a exposição do ponto de crescimento a 

raios solares, tornando a folha engruvinhada entre os dois cotilédones (PASSOS, 

2015). Já o primeiro nó vegetativo (V1), é caracterizado por ser uma folha primaria 

com até 50% de abertura completa, seguindo que a segunda folha não toque mais as 

bordas (SANTOS, 2012).  

Sequência o segundo nó vegetativo (V2), é caracterizado por ser a folha de 

número 2 com até 50% de abertura completa e marcando ser a primeira folha com 

lóbulos e expandida totalmente (DEGRANDE, 2013). 

Assim o terceiro nó vegetativo (V3), é caracterizado por ser a folha com lóbulos 

de até 50% de abertura. Como o algodão é uma cultura de crescimento indeterminado 

o número de folhas é crescente até próximo a floração plena, onde a planta deixa de 

vegetar, emitindo folhas novas e passa a localizar toda sua energia para a formação 

de estruturas reprodutivas, dependendo das características da cultivar o algodão pode 

chegar até 30 ramos frutíferos (SANTOS, 2012). 

A planta continua em seu desenvolvimento com seu primeiro ramo frutífero 

(VR), é caracterizado por surgir o primeiro ramo frutífero no estádio vegetativo até V6, 

onde o ramo frutífero e o botão floral ainda não se encontra aberto totalmente. A partir 

desta etapa a cultura do algodão avança rapidamente em seu desenvolvimento 

sempre emitindo outros novos ramos frutíferos nós foliares vegetativos caracterizado 

pela letra “RF” (MEGURO, 2014). 
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O primeiro botão floral (R1), consegue- se ver a percepção de botões de até 5 

mm localizado no primeiro ramo frutífero, que está a partir de V6 sendo que o mesmo 

é coberto por brácteas (BURG, 2016). 

Em sequência após o primeiro botão floral no primeiro ramo frutífero a 

intensidade de matéria aumenta na estrutura da planta e a planta começa a emitir em 

forma de espiral o segundo botão floral na primeira posição do segundo ramo frutífero, 

seguido do terceiro botão floral na primeira posição do terceiro ramo frutífero (BURG, 

2016). 

Assim sucessivamente até começar a surgir os botões florais de segunda 

posição, que estão na percepção no primeiro ramo frutífero segunda posição, 

sequência do segundo botão floral segunda posição no segundo ramo frutífero, 

atividades intensas metabólicas até fechar por completo o espiral até o dossel da 

planta (BURG, 2016). 

O início da primeira flor (R2), com a percepção da primeira flor aberta, que antes 

ainda era um botão floral. A primeira flor aberta está no primeiro ramo frutífero na 

primeira posição, nesse estádio fenológico as plantas de algodão já se encontram com 

até 16 folhas e já está com um porte considerável e onde a planta começa a estabilizar 

seu crescimento e se inicia realmente o processo de fecundação das flores (SANTOS, 

2012). 

No início são de cor branca e após a fecundação passa a ficar vermelha 

caracterizando de forma explicita que a flor já está fecundada e que em pouco tempo 

se tornara uma maçã (SANTOS, 2012). 

O crescimento da primeira maçã (R3), logo após a fecundação da flor branca, 

a primeira maçã está localizada no primeiro ramo frutífero na primeira posição e já é 

perceptivo aos olhos maçãs de 1 cm de diâmetro (MEGURO, 2014). 

No estádio fenológico (R4) de primeira maçã visível a cultura ainda está sendo 

estabelecida e se encontra em florescimento com o dossel para fechamento, 

caracterizado quando ocorre a emissão da última flor fecundada no ultimo ramo 

frutífero do meristema apical. Nessa etapa a maçã já não está mais com 1 cm de 

diâmetro, mas já está se sobressaindo ás brácteas, com alto potencial em água, macia 

ao tato e com desenvolvimento de fibras intensas (BURG, 2016). 

A primeira maçã cheia (R5) está no primeiro ramo frutífero, na primeira posição, 

agora já não é mais um botão floral, não mais uma flor fecundada e não mais uma 
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maçã de 1 cm de diâmetro, mas uma maçã consistente ao tato e já com uma coloração 

antocianina já com sementes e fibras imaturas que se alongam a cada dia 

(DEGRANDE, 2013). 

O estádio fenológico (R6) é caracterizado pela fertilização da última flor branca 

a ser fecundada economicamente viável, que irá conseguir formar maçã e capulho 

possível de ser colhido. Essa flor está localizada a partir do quinto ramo frutífero do 

meristema apical para baixo, a planta nesse momento já está com altura definida e o 

que nela é predominante são as maçãs (DEGRANDE, 2013). 

Primeiro capulho em (R7) ao final da frutificação e consequentemente a 

maturidade fisiológica da planta. O primeiro capulho está localizado no primeiro ramo 

frutífero na primeira posição, a planta está com translocações de muita intensidade 

devido a carga que a mesmo produziu ao longo do ciclo (FERREIRA, 2014). 

Agora já se inicia o processo da queda das folhas que se inicia no baixeiro e o 

fim da deposição de celulose nas fibras e a maturação plena da semente e 

consequentemente a perda de água das maçãs cheias de coloração antocionina 

(FERREIRA, 2014). 

Maturidade plena (R8) a planta já se encontra com dois terços de desfolha e 

com até 70% de capulhos totalmente visíveis, propiciando a possibilidade de colheita, 

já que a pluma se encontra com 13 e 15% de umidade (FERREIRA, 2014).  

 

1.1 RECOMENDAÇÕES PARA AS DISTINTAS FASES DE CRESCIMENTO 

DA CULTURA DO ALGODÃO 

 

Semeadura e emergência momento que ocorre o sucesso do auge da 

produtividade em uma lavoura é a sua implantação, e, relação ao manejo adequado 

e aos estudos ao longo dos anos em se estabelecer um stand ideal em um menor 

tempo para se evitar competições (BURG, 2016). 

Para a germinação do embrião há uma necessidade de temperatura e 

condições favoráveis, esse tempo pode durar entre 5 e 10 dias aproximadamente. 

Sabendo que a temperatura influencia muito mais do que a própria presença de água 

(BURG, 2016). 

A temperatura ideal para germinação está na faixa de 32ºC, mas também pode 

ocorrer normalmente entre 25 e 34ºC, se no período da germinação entre 5 e 10 dias 
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após a semeadura houver variações extremos de temperatura inferior a 25ºC e 

superior a 34ºC, não ocorrerá a germinação normal das plântulas mesmo com a 

presença de umidade no solo acarretando assim falhas no stand e se sobressaindo 

as sementes mais vigorosas e fortificada com maior reserva de energia (BURG, 2016). 

Característica básica para melhorar a implantação da cultura com stand 

estabelecido e sem falhas é sempre acompanhar a janela de plantio indicado pela 

cultivar e região e utilização de sementes idôneas e de procedência legal, colocadas 

no solo em profundidade no máximo 4cm uniformemente e com semeadeiras bem 

ajustadas e revisadas para evitar perda de tempo no momento da operação 

(LAVALLE, 2011). 

Emergência até primeiro botão floral o stand estabelecido, não menos 

importante é os cuidados com a fase que leva até o primeiro botão floral, pois essa 

fase se caracteriza pela fase vegetativa da cultura onde o crescimento da parte aérea 

o meristema apical ainda é lendo, mas a uma aceleração rigorosa do sistema 

radicular, mas uma vez a temperatura é de estrema importância pois essa fase leva 

em cerca de 32 a 35 dias dependendo da região, solo, cultivar e temperatura, a raiz 

central pivotante pode chegar a 25 cm na abertura dos cotilédones (PITELLI, 2015).. 

Quando a planta está com uma altura de 34 cm de parte aérea sua raiz pode 

estar próxima de 90cm de profundidade, de forma crescente porem diminuindo 

conforme a planta entra na fase reprodutiva onde passa a direcionar sua energia para 

deixar descendentes (PITELLI, 2015). 

Primeiro botão à primeira flor é a fase o objetivo é deixar a planta com o máximo 

de nós vegetativos possível, de forma que se formara a parte reprodutiva que levara 

a produtividade final e ao lucro (LAVALLE, 2011). 

Essa fase também é marcada pela temperatura que vai de 22 á 25ºC onde a 

planta consegue emitir um novo ramo simpodial que Dara origem ao botão floral. Essa 

sequência de um novo ramo frutífero se a cada 3 dias levando a planta chegar de 15 

a 16 nós e assim o aparecimento de flores brancas e após vermelhas quando já 

fecundadas (LAVALLE, 2011). 

Primeira flor à primeiro capulho, pode durar cerca de 59 e 68 dias, esse período 

ocorre muita mudança na planta o controle de pragas e doenças são primordiais. 

Ocorre nesse tempo o equilibro de crescimento entre vegetativo e reprodutivo pois, 

ocorre a diminuição de luz pelo fechamento da parte aérea da copa e a planta se 
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encontra com carga completa onde tudo que é produzido vai para a formação de 

semente e fibra (PITELLI, 2015). 

Primeiro capulho à colheita dura em média 40, 50 e 60 dias em temperaturas 

médias de 26 e 30ºC momento de consolidação da produção e preparo para uma 

colheita limpa e com fibra de qualidade. Nessa fase houve um declínio significativo do 

sistema radicular já que tem se a diminuição de fotossíntese na parte aérea onde o 

principal processo é a translocação. Então a senescência de folhas do baixeiro e 

abertura de capulhos com umidade de 12 e 15% para colheita (LAVALLE, 2011). 
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 2. IMPORTÂNCIA DA EXECUÇÃO DO MANEJO DESTRUIÇÃO DE 
SOQUEIRA DE ALGODÃO 

 

 O manejo destruição de soqueira, que nada mais é a eliminação de restos 

culturais, é uma atividade muito antiga e de extrema importância para o combate de 

praga como lagartas de diferentes gêneros doenças e principalmente o bicudo do 

algodoeiro. Sendo que essa pratica é obrigatória perante a lei de se programar e 

executar a destruição de soqueira o mais rápido possível assim que a colheita seja 

concluída (MEGURO, 2014). 

 No estado do Mato Grosso o órgão fiscalizador é o Instituto de Defesa 

Agropecuária (Indea), que tem como início de execução de seus trabalhos no dia 01 

de outubro com vazio sanitário. 

 Dessa forma o órgão fiscalizador o Indea, dividiu o Estado por regiões grandes 

e distintas a primeira região vai do Sul até limites do Vale do Araguaia que abrange o 

vazio sanitário do dia 01 outubro à 30 de novembro. Já a segunda região comporta a 

região do Norte e também Oeste que abrange o vazio sanitário do dia 15 de outubro 

à 14 de dezembro (WILSON, 2016). 

 Thiago Tunes (2017), coordenador do órgão de defesa do instituto de Defesa 

Agropecuária (Indea), aponta que será feito a fiscalização e penalizado todas as áreas 

que apresentam plantas de algodão tiguera rebrotadas das soqueiras que apresentam 

estádio fenológico V3 e também plantas rebrotadas com mais e 4 folhas expandidas 

com ou sem a presença de estruturas reprodutivas como os botões florais, as flores, 

maçãs e também presença de capulhos. 

 O bicudo do algodoeiro é um inseto de extrema peculiaridade, pois o mesmo 

foi conhecido já a muitos anos, chegando ao Brasil desde 1983 com um forte ataque 

na cultura desde os 30 dias após a emergência aos 160 dias onde as maçãs se 

encontram mais firmes (BELTRO, 2016). 
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  2.1. DESCRIÇÃO BIOLÓGICA: 

 

 Possui característica única das demais pragas um rostro que corresponde 

metade do comprimento total do seu corpo fino e com leve curvatura, caracterizado 

popularmente (bico do inseto) (BELTRO, 2016).  

 O bicudo também possui 2 espinhos bem característicos de sua descrição que 

é os espinhos no fêmur do seu primeiro par de pernas com élitros na longitude.  A 

primeira infestação do primeiro ciclo os insetos ainda são um pouco lentos e ficam 

mais na bordadura dos plantios, pois estavam em período de diapausa e a partir desse 

momento que começam a se alimentar e ovopositar a próxima geração (BELTRO, 

2016). 

 O bicudo (Figura 2) move- se de forma ativa em toda a superfície da planta 

folhas, caule, flor. Porém o alvo da alimentação especifica do inseto está nos botões 

florais, nas flores abertas e também nas maçãs mais novas de 6mm que ainda não 

estão tenras e ele consegue inserir seu rostro para alimentação (MAKLEY,2014). Sua 

ovoposição é feita de forma isolada, realizada pela fêmea através de um orifício feito 

no botão floral ou na maçã ainda nova em seguida é fechada por uma secreção cerosa 

(MAKLEY,2014). 

 

  Figura 1. Bicudo do algodoeiro se alimentando de um botão floral. 

 

  Fonte: Makley, (2014). 
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 Já no final do ciclo do algodoeiro após a colheita e destruição de soqueira, toda 

a população sobrevivente das aplicações e do manejo, voltam para abrigos como 

capim, beira de cerrado embaixo cobertura vegetal e entra novamente em diapausa 

(MAKLEY,2014). 

 É característico do ovo do bicudo ser liso, coloração branco com 

aproximadamente 0,7 mm de comprimento, já suas larvas também são branca, ápoda 

no formato de C e tem o comprimento cerca de 5 mm e vão se alimentando dos botões 

ou até mesmo das maçãs onde foi inserido o ovo (GRAY, 2013). 

 O período de duração de cada ciclo de desenvolvimento é variável, sendo 

(Figura 2): 

 

 Figura 2. Período de duração de cada ciclo do bicudo de incubação à adulto. 

 

 Fonte: Gray, (2013). 

Período de incubação- 2 a 4 dias. 

Período larval- 4 a 12 dias. 

Período pupal 2 a 6 dias. Conseguindo gerar até 6 gerações por safra de algodão 

cultivado. 

Período adulto- 20 a 40 dias. 

 

  2.2. DANOS 

 Os ataques do bicudo começam a aparecer a partir dos 30 dias após a 

emergência onde os mesmos começam a despertar da diapausa e saem de seus 

abrigos e de forma até agressiva começa pelas margens do talhão onde a cultura esta 

implantada. Os danos são causados tanto pelos adultos como pela larva que se 
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alimenta totalmente do interior do botão floral que acaba amarelando e caindo (GRAY, 

2013). 

 Ainda na ausência de estruturas reprodutivas o bicudo adulto pode se alimentar 

de folhas jovens, pecíolo e também partes terminais do meristema apical 

consequentemente interrompendo o desenvolvimento da planta. Geralmente é 

perfurado os botões para alimentação própria ou postura da fêmea (GRAY, 2013).  

 Após os ataques os danos são irreversíveis e dependendo da intensidade e 

severidade o prejuízo pode ser estrepante podendo levar até 100% de perda restando 

apenas o prejuízo de custo (ANISIO, 2015). 

 As brácteas se tornam amareladas e bem abertas e normalmente não 

aguentam mais que 7 dias levando a queda e a contagem de menos uma maçã no 

resultado da produtividade final. As flores quando atacadas sofrem um aspecto de 

balão devido a não abertura natural da pétala consequentemente a má fecundação 

conhecido também como a maçã bico de papagaio. Após a eclosão das larvas dentro 

dos botões ou maçãs, características ocasionarem queda de gemas ou mesmo danos 

na fibra (ANISIO, 2015). 

 

  2.3. CONTROLE 

 Diversos são os controles possíveis de serem praticados e manejados durante 

a safra de algodão, com o propósito de baixar os níveis de população deste inseto e 

manter a produtividade esperada dentro da média da região (WILSON, 2016). 

 Utilização de cultivares mais precoces com o intuito de sair da janela de maior 

pressão e ataques tardios (ANISIO, 2015). 

 Utilização de características morfológicas de cultivares específicos como folhas 

super okra que possibilita, maior possibilidade de acertar o alvo desejado e brácteas 

frego que agregara na manutenção e controle químico com maior eficiência, 

consequentemente diminuição da população infestante (ANISIO, 2015).  

 Fazer  a execução de coleta de botões florais entre as linhas no chão da 

bordadura da área cultivada, com o objetivo de diminuir a velocidade de reprodução 

da espécie (WILSON, 2016). 

 Uso da pratica de destruição de soqueira, dos restos da cultura da safra 

anterior, manejo de extrema importância, que traz como benefício evitar que o inseto 
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tem ambiente favorecido de continuar um novo ciclo, aumentando infestação inicial da 

próxima safra (BELTRO, 2016).  

 A estratégia de utilizar soqueira isca, com o objetivo de capturar e eliminar ao 

máximo de insetos adultos, antes de migrarem para os abrigos e entrarem em 

diapausa (WILSON, 2016). 

 Utilização de inseticidas específicos para controle da praga, com manejo de 

princípios ativos e tecnologia de aplicação, nuca deixar a população ser maior do que 

o produto tem capacidade de controlar, o conhecido como “perder time de aplicação”. 

Que muitas das vezes o resultado final é irreversível (WILSON, 2016). 
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 3. MÉTODO PARA A EXECUÇÃO DA DESTRUIÇÃO DE SOQUEIRA EM 
ALGODÃO COM TECNOLOGIA RR 
  

 Dentro do sistema agrícola existem 2 sistemas de destruição de soqueira, o 

método de destruição mecânico e o método de destruição química. Sendo que o 

método de destruição mecânico é dividido em etapas: 

 1º passo logo após a colheita e executado uma operação de roçada dos restos 

culturais; 

 2º passo executar a operação com o implemento arrancador de discos em “V”; 

 3º passo executar a operação de gradagem; 

 Destruição mecânica necessita- se de máquinas ou implementos agrícolas 

específicos para a operação, a mesma necessita ser regulada para melhorar 

desempenho da destruição da soqueira (PORTAL IMAmt, 2016). 

 Equipamentos utilizados nesse método mecânico abrange Arrancador de 

discos (Figura 3), Cortador de plantas (Figura 4), Arrancador de discos em “V” (Figura 

5), Grade aradora (Figura 6), Subsolador (Figura 7) e Triton (Figura 8) (PORTAL 

IMAmt, 2016). 

  

Figura 3: Arrancador de discos  

 

 Fonte: Portal IMAmt, (2016). 
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Figura 4: Cortador de plantas. 

 

Fonte: Lavalle, (2011). 

 

    Figura 5: Arrancador de discos em “V”.  

 

Fonte: Portal IMAmt, (2016).   

    Figura 6: Grade aradora.  

 

Fonte: Gray, (2013). 

 

Figura 7: Subsolador.  
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Fonte: Lavalle, (2011). 

  

Figura 8: Triton. 

 

Fonte: Lavalle, (2011). 

O método de destruição química de soqueira utiliza- se parte em destruição 

mecânica e seguida a execução de aplicações sequenciais com produtos como 2,4 D 

para cultivares de algodão com tecnologia RR (PORTAL IMAmt, 2016). 

 Segundo pesquisador do IMAmt Edson Andrade (2016), realizou um trabalho a 

nível de campo em 5 cidades do Mato Grosso com diferentes ambientes e executou 

2 aplicações com diferentes herbicidas mais o óleos disponíveis no mercado agrícola 

(Tabela 1) (PORTAL IMAmt, 2016). 
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Tabela 1: Dados do experimento IMAmt. 

 

Fonte: Portal IMAmt, (2016). 

 Foi utilizado cultivar de algodão RR, para todos os tratamentos, a primeira 

aplicação foi feita seguida da roçada do triton com um intervalo menor que 30 minutos. 

Já a segunda aplicação quando todos os tratamentos apresentavam mais de 7 

centímetros de folhas (Tabela 2). 

  

Tabela 2: Dados do experimento IMAmt com tratamentos. 

 

Fonte: Portal IMAmt, (2016).  
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Segundo Edson Andrade pesquisador, os produtos que tiveram maior resultado 

na destruição de soqueira de um cultivar de algodão RR foi com uma aplicação de 2,4 

D + 5 % do volume da calda de óleo Iharol, e na segunda aplicação quando a rebrota 

apresentava folhas com mais de 7 centímetros os produtos Radiante e Aurora 

apresentaram maior qualidade na destruição de soqueira (PORTAL IMAmt, 2016).  

 O método de destruição química é ainda um método muito eficiente desde que 

seja feito as aplicações no tempo correto, sequencial da roçada onde os retos culturais 

estão mais receptíveis a absorver o herbicida (PORTAL IMAmt, 2016).  

 Tanto o método de destruição química como o método de destruição mecânica 

vai depender do operacional do produtor, do tempo que o mesmo tem para destruir as 

soqueiras, sabendo que pode ser penalizado por lei ao desrespeitar o prazo limite do 

vazio sanitário. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 
 

Sabendo que o manejo destruição de soqueira, consiste na eliminação de 

restos culturais, uma atividade de extrema importância para o combate de pragas 

como lagartas de diferentes gêneros, doenças e principalmente o bicudo do 

algodoeiro. Caracterizando essa prática como obrigatória perante a lei para execução 

da destruição de soqueira o mais rápido possível assim que a colheita seja concluída. 

Conclui- se que o método de destruição química é ainda um método muito 

eficiente desde que seja feito as aplicações no tempo correto.  

 Entretanto, o método de destruição química e o método de destruição mecânica 

vão depender da quantidade de maquinas do produtor, do tempo disponível para 

destruir as soqueiras, sabendo que pode ser penalizado por lei ao desrespeitar o prazo 

limite do vazio sanitário.  
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