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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No momento em que o cultivo do algodoeiro é apenas uma 

etapa no sistema de produção agrícola intensiva é 

essencial o conhecimento de todas as dimensões 

envolvidas no processo de manejo de plantas daninhas, o 

resultado anterior implica no presente e seu resultado 

naquilo que nos aguarda para o futuro, a falta da 

entressafra impõe estratégias amplas e mais do que nunca 

a sabedoria passou a ser o “insumo” indispensável nas 

tomadas de decisão.



IDEIA CENTRAL

o Usufruir todo seu potencial do solo, intensificando a atividade de

exploração rural impõe estratégias mais aprimoradas no manejo de plantas

daninhas, então, devemos criar manejos mais equilibrados.

o Trazer informações sinérgicas a partir do “banco de experiências” da Ceres

Consultoria para que cada um possa tomar suas decisões seguindo as

circunstâncias próprias de cada agricultor e sua lavoura.

o Criar o senso crítico capaz de desenvolver a habilidade de questionar os

“por quês”, “como” e “o que” executar durante a atividade agrícola e

visualizar todas as dimensões envolvidas no manejo de plantas daninhas.

o Informações que possam ser compartilhadas e replicadas em prol das

melhores práticas agronômicas.



CULTIVO DO ALGODOEIRO E POSIÇÃO NO 
SISTEMA AGRÍCOLA
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agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril
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o O conhecimento do intervalo ocupado pelo ciclo do algodoeiro no sistema agrícola é essencial para o

entendimento dos problemas a serem enfrentados no manejo de plantas daninhas.

o Exemplificando: atualmente a soja não pode ser tratada como uma única planta, devemos caracterizá-la

como: soja sem a tecnologia Roundup Ready, soja RR, soja LL, soja STS, soja Xtend, soja Enlist e as

demais que estão por vir e fazem diferença no manejo de plantas daninhas



DINÂMICA DO ALGODÃO 
NO MATO GROSSO

maio junho julho

seca↑

agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril

chuva↑ chuva↑ seca↕/chuva↕ seca↑/chuva↓ seca↑ seca↑seca seca↑/chuva↓ seca↑/chuva↓ seca↕/chuva↕ chuva↑

soja algodão

Cobertura vegetal algodão

P
re

p
a
ro

 d
e
 s

o
lo

o A mudança climática impõe alterações em toda a dinâmica do algodão, dessa maneira uma visão holística dará

uma abordagem melhor para adaptar as estratégias de manejo, estas circunstância dá importância da

mutabilidade da atividade agrícola e a imposição de novas tomadas de decisões.

o O roteiro traçado no planejamento não pode mais ser posto em prática e a resposta rápida a nova realidade é

fundamental para o sucesso da produção do algodoeiro.



DINÂMICA DAS PLANTAS DANINHAS
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IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS

o Capim Pé de Galinha:

o Susceptível;

o Resistente a Glifosato e sensível a ACCase;

o Resistente a ACCase e sensível a glifosato;

o Resistente a Glifosato e ACCase.

o Para cada um dos problemas acima haverá uma

estratégia de manejo.



QUESITOS BÁSICOS PARA UMA BOA DECISÃO 
NO MANEJO DE PLANTAS DANINHAS

o Biologia do algodão e das plantas daninhas.

o Entendimento do ambiente e comportamento da interação do algodão

versus plantas daninhas versus ambiente.

o Conhecer os recursos disponíveis (máquinas e pessoas).

o Conhecer os herbicidas e suas características.

o Organizar o processo para executar o controle.

o Ter consciência da nossa fragilidade no sistema.

o Balanço dos ganhos e perdas no manejo de plantas daninhas.

o Tempo de resposta ou agilidade das execuções.



SISTEMAS INTENSIVOS DE 
PRODUÇÃO AGRÍCOLA

soja algodão
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PERÍODO CRÍTICO DAS PLANTAS DANINHAS

P.T.P.I.

P.A.I. = período que antecede a interferência 

P.C.P.I. = período crítico de prevenção da interferência

P.T.P.I. = período total de prevenção da interferência (P.A.I. + P.C.P.I.)
P.D. = Planta daninha

PD1 PD2 PD3 PD4

Aumento da importância relativa da planta daninha

PD5
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0 – 15 DAE
P.A.I.

16 – 70 DAE 
P.C.P.I.

O cultivo do algodão é 

apenas uma fração do 

sistema de produção 

agrícola.

Para cada cultura o 

período crítico deve ser 

considerado.



INTERVENÇÕES DE HERBICIDAS NO 
ALGODOEIRO 1ª SAFRA
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Controle 

químico de 

restos culturais

Manejo do 

milheto

Dessecante e 

pré emergente

H H

Pós emergentes (graminicidas, latifolicidas), 

glifosato, glufosinato e jato dirigido.



INTERVENÇÕES DE HERBICIDAS NO 
ALGODOEIRO 2ª SAFRA
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Controle 

químico de 

restos culturais

Manejo plantas 

daninhas na soja

H H

Pós emergentes (graminicidas, latifolicidas), 

glifosato, glufosinato e jato dirigido.
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COMPLEXIDADE DO
MANEJO DE PLANTAS DANINHAS

maio junho julho

seca↑

agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril

chuva↑ chuva↑ seca↕/chuva↕ seca↑/chuva↓ seca↑ seca↑seca seca↑/chuva↓ seca↑/chuva↓ seca↕/chuva↕ chuva↑

soja algodão

Intervenções de controle de plantas daninhas

Intervenções de controle de plantas daninhas



DIFICULDADES: AGRICULTURA TROPICAL
AMBIENTE E FLORA DE PLANTAS DANINHAS
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Ambiente Cerrado - precipitação

Latossolo Neossolo Argissolo Litossolo Cambissolo Outros

Ambiente Cerrado – espécies/flora de plantas daninhas

Poaceae Outras famílias



DESTRUIÇÃO DOS RESTOS CULTURAIS DO 
ALGODÃO



O FUTURO DAS PLANTAS DANINHAS

Nos sistemas mais perturbados o número de espécies reduziu, 

porém com maior complexidade e mais oneroso para evitar o 

prejuízo.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As melhores práticas agronômicas as vezes conduzem o 

manejo de plantas daninhas a caminhos mais ásperos e 

com esforço constante e nem sempre o mais “fácil”, esse 

deve ser o valor despendido para garantir a 

sustentabilidade do sistema agrícola, a seleção de biotipos 

de plantas daninhas resistentes aos principais herbicidas 

pode ser o indicador de alerta para um sistema em 

processo de fadiga.



Grato pela atenção!




