


Manejo de pós-colheita em sistemas intensivos de produção:

Manejo de soqueira e tiguera de algodão – experiência SLC Agrícola.



SLC Agrícola



Resultados e experiências de campo e pesquisa



Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola



Destruição da soqueira de algodão

1. Destruição iniciada no toco 2. Destruição na “planta em pé”

4. Destruição iniciada nos rebrotes 
(Triton/colhedoura)

5. Destruição na “planta em pé” + correntão

3. Destruição por grade

SLC Agrícola



Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola

1. Destruição iniciada no toco

2. Destruição na “planta em pé”

Vantagem: vasos expostos e eficiência de controle
Desvantagem: Operacional                   inviável até o momento

Vantagem: custo operacional
Desvantagem: Dificuldade plantio

Severidade mancha-alvo na soja
Necessita de rebrote



Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola

4. Destruição iniciada nos rebrotes (roçada)

a) Qual melhor equipamento para realizar a roçada/correntão?

b) Quando fazer a 1° aplicação de herbicidas? Antes? Depois?

c) Qual o tamanho e quantidade ideal dos rebrotes para aplicação?

5. Destruição na “planta em pé” + correntão



Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola

a) Qual melhor equipamento para realizar a roçada?

4. Destruição iniciada nos rebrotes (roçada) 5. Destruição na “planta em pé” + correntão

Correntão de disco

Vantagens: Operacional
Qualidade da destruição

Desvantagens: Intervalo da aplicação

Vantagens: Qualidade da destruição
Desvantagens: Operacional

Triton/Roçadeira

Colhedoura

Vantagens: Maximiza uso dos equipamentos
Desvantagens: Rendimento operacional

Qualidade destruição
Embuchamento
Danos ao equipamento



Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola

Triton/RoçadeiraColhedoura

Correntão de disco

Maiores danos às estruturas vegetativas e reprodutivas



Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola

b) Quando fazer a 1° aplicação de herbicidas? Antes? Depois?

➢ Aplicação em pré colheita

➢ Aplicação pós colheita/pré destruição mecânica

➢ Aplicação pós destruição macânica



Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola

b) Quando fazer a 1° aplicação de herbicidas? Antes? Depois?

➢ Aplicação em pré colheita

Efeito guarda-chuva

Controle

Sem Controle



Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola

b) Quando fazer a 1° aplicação de herbicidas? Antes? Depois?

➢ Aplicação pós colheita/pré destruição mecânica

Para correntão é mais eficiente 
aplicação pré destruição 

mecânica (20-30 dias)

Auxilia na qualidade da destruição

Boa eficiência Não recomendado

Porém não nesta condição



Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola

b) Quando fazer a 1° aplicação de herbicidas? Antes? Depois?

➢ Aplicação pós destruição mecânica

Para triton/roçadeira aplicações 
antes ou depois são eficientes

Desde que tenha rebrotes

Esperar rebrotes



Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola

a) Qual tamanho e quantidade ideal dos rebrotes para aplicação?

EXPECTATIVA: UR% do solo, folhas vigorosas, baixa cerosidade, capacidade de absorção e
translocação



Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola

a) Qual tamanho e quantidade ideal dos rebrotes para aplicação?

REALIDADE: UR% do solo, poucas folhas, alta cerosidade, absorção e translocação limitadas

1° aplicação 2° Aplicação



Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola

a) Qual tamanho e quantidade ideal dos rebrotes para aplicação?

ALTA EFICIÊNCIA                                                                                BAIXA EFICIÊNCIA

Espessura cutícula, quantidade e tipo de ceras epicuticulares, % área viva

TAXA DE ABSORÇÃO DO HERBICIDA



1. Antes da colheita – muitos rebrotes – pequenos e terço médio/inferior –
2. Antes da colheita – muitos rebrotes – grandes e terço superior – risco p/ pluma -
3. Após colheita – muitos rebrote –
4. Após colheita – poucos rebrotes – rebrotes vigorosos -
5. Após colheita – poucos rebrotes – rebrotes envelhecidos/coreáreos –

F
Baixa umidade do solo 

D
Correntão ANTES DE APLICAR

6. Para 2° aplicação – AGUARDAR A MELHOR CONDIÇÃO (quando possível) – última cartada

Destruição da soqueira de algodão SLC Agrícola

Não existe regra e sim cenários variados que devem ser avaliados

NÃO APLICAR

APLICAR

APLICAR ANTES
AGUARDAR APLICAR

APLICAR



Herbicidas utilizados na destruição química



Herbicidas utilizados na destruição química

A. 1° Aplicação: Herbicidas sistêmicos – 2,4-D + Fonte de N (0,5-0,6% v.v.) + Óleo;

B. 2° Aplicação: Herbicida sistêmico + PPO ou ALS (não é regra) + Fonte de N (0,5-0,6% v.v.) + 
Óleo;

Flumicloraque Carfentrazona Flumioxazina Imazetapir/Clorimurom

A. 3° Aplicação: Pré plantio/Apenas quando necessário – 2,4-D (dose/precipitação/intervalo) 
e/ou carfentrazona;

Cuidar estresse hídrico semeadura da soja
(intervalo/Dose/Textura/Precipitação)



Controle de tiguera de algodão

PRÉ emergentes PÓS emergentes



Sulfentrazona + Diuron

Diclosulam

Sulfentrazona

Imazetapir + Flumioxazina

Controle de tiguera de algodão

PRÉ PRÉ/PÓS Residual curto Residual longo Fito na soja (dose/UR%) Carryover
Sulf. + Diur. Imaz. + Flumi. Imaz. + Flumi. Sulf. + Diur. Diclosulam Sulf. + Diur.
Diclosulam Clom. + Carfen. Clom. + Carfen. Diclosulam Imaz. + Flumi. Diclosulam 

Sulfentrazona Flumi. Flumi. Sulfentrazona Sulf. + Imaz. Sulfentrazona 
Sulf. + Imaz. S-Meto. + Flumi. Sulf. + Imaz. Sulf. + Imaz.

S-Meto. + Flumi.

Clomazona + Carfentrazona

Flumioxazina

Sulfentrazona + Imazetapir

S-Metolacloro + Flumioxazina

Não existe regra e sim cenários variados que devem ser avaliados

PRÉ emergentes



PÓS emergentes
Controle de tiguera de algodão

Time de aplicação - Estádio fenológico da tiguera
MENOR EFICIÊNCIA                                                                                MAIOR EFICIÊNCIA

V1/V2



PÓS emergentes
Controle de tiguera de algodão

Time de aplicação - Estádio da cultura

MENORES DANOS À CULTURAMAIORES RISCOS À CULTURA

Poucos meristemas e os mesmos estão exposto
Foto: www.dirceugassen.com; www.stoller.com.br/



PÓS emergentes
Controle de tiguera de algodão

Time de aplicação - Estádio da cultura



Controle de tiguera de algodão

Para manejo de soqueira e tiguera de algodão o “DEPENDE” é a recomendação 
mais assertiva.

O produto, dose, tipo de destruição e time de aplicação mais assertivo vai 
depender das interações bióticas e abióticas ocorrendo no campo.



Manejo de pós-colheita em sistemas intensivos de produção:

Manejo de soqueira e tiguera de algodão – experiência SLC Agrícola.

MUITO OBRIGADO!
Alexandre Pisoni – alexandre.pisoni@slcagricola.com.br




