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Cemro Nacional de Pesquisa do Algodao eNPA
Campina Grande - PB A cultivar de algodoeiro herbaceo CNPA-3H,

originada da linhagem 'CNPA-76/6873', foi
desenvolvida na Esta~ao Experimental de Surubim,
Estado de Pernambuco. E proveniente da sele~ao
geneal6gica realizada numa popula~ao do cruza-
mento entre as cultivares Allen 333-57 e AFC 65-
5236, ambas originadas da Africa Francesa e
introduzidas no Brasil na decada de 60, pela
SUDENE e Institut de Recherches du Coton et des
Textiles Exotiques - IRTC Os cruzamentos iniciais
foram realizados na antiga Esta~ao Experimental
de Surubim, pertencente ao Ministerio de
Agricultura, no ana de 1972. A linhagem'CNPA-
76/6873' foi selecionada no ana de 1976 e come~ou
a ser testada nos ensaios de competi~ao de
cultivares em 1981. No Piau!, esta linhagem foi
testada pel a UEPAE de Teresina a partir do ana de
1982, nos munidpios de Teresina, Agua Branca,
Angical do Piau!, Regenera~ao, Oeiras e Elizeu
Martins. Esta cultivar e recomendada para os
Estados do Piau!, Ceara, Para!ba, Pernambuco e
Bahia, em regi6es onde a ramulose e a fusariose nao
sejam urn serio problema.

CNPA-3H

NOVA CULTIVAR DE
ALGODAO HERBAcEO

PARA 0 NORDESTE



CARACTERisTICAS AGRON6MICAS E
TECNOL6GICAS

A cultivar CNPA-3H e uma planta de porte
alto, ereta e caule marrom-avermelhado. Apresenta
pilosidade de media a alta no caule, no pedolo e na
parte axilar da folha, que e penta lobada. As flores
saD grandes, com petalas de cor creme, 'sem
mancha, anteras de cor creme, esdgma medio a
comprido. 0 fruto e. de tamanho medio, forma
ovalada com ponta fina, fibra de cor branca, media
em tamanho, de boa finura e resistencia.

RECOMENDA{;{JES TECNICAS

a) Escolha de area - 0 algodoeiro herbaceo
desenvolve-se bem nos solos de baixada, de
aluviao e de varzea. Estes solos devem ser
profundos, de pH entre 5,5 a 6,8, sem aluminio
e que nao sejam sujeitos a encharcamento ou
erosao. Em solos com declividade superior a
3% e necessario 0 plantio em nivel para evitar
as perdas de solo e agua.

d) Tratos culturais - 0 desbaste deve ser realizado
entre 20 a 25 dias apos a emergencia. 0
algodoeiro, por nao suportar ervas daninhas
deve permanecer no limpo, necessitando para
isso geralmente de tres capinas.

b) Plantio - Em cultura pura, utilizar 0 espa~a-
mento de 1,00m entre linhas com 5 plantas por
metro linear. Recomenda-se tambem 0 plantio
em covas no espa~amento de 1,00 x 0,40m,
deixando-se 2 plantas por cova.

e) Controle de pragas:
Broca - Em locais onde a infesta~ao e forte deve-
se usar 0 controle preventivo, com duas
pulveriza~6es de inseticidas a base de canfeclor
aos 20 e 35 dias apos a germina~ao.
Pulgao - Pulverizar quando mais de 70% de
plantas forem infestadas, antes do encarquilha-
mento das folhas. U sar inseticida sistemico.
Curuquere - 0 controle e efetuado quando
forem encontradas duas lagartas por planta e 0

nivel de desfolha atingir 25%. U sar inseticidas
biologicos, de contato e ingestao.
Lagarta rosada - Controlar quando forem
encontradas 5% de ma~as com sinais de ataque,
com produtos a base de carbamatos.
Bicudo do algodoeiro - Controlar com aplica~ao
de inseticidas a base de carbaril na dosagem de
3.000g de p.c.jha, no inicio do aparecimento
dos bot6es florais. Efetuar a 2a aplica~ao aos
cinco dias apas a primeira.

c) Consorcio - Recomenda-se a consorcia~ao do
algodoeiro herbaceo com a cultura do milho na
propor~ao de 3 fileiras de algodoeiro para 2 de
milho no espa~amento de 1,00 x 0,40m com 2
plan,tas por cova, tanto para 0 algodoeiro
herbaceo quanto para 0 milho. Nas regi6es
onde foi constatado a presen~a do bicudo do
algodoeiro, recomenda-se nao usar 0 consorcio
com culturas alimentares, devido ao excesso de
aplica~ao de inseticidas no algodoeiro.



Quando for detectado urn ataque de 10% nos
botoes florais, recomenda-se efetuar a 3a

pulveriza\;ao. Efetuar a 4a pulveriza\;ao cinco
dias ap6s a terceira e a ultima aos cinco dias
ap6s a quarta. Suspender as aplica\;oes de
inseticidas entre 40 e 50 dias ap6s 0 inicio da
flora\;ao. A partir dessa fase, a maior parte da
produ\;ao do algodoal ja estara assegurada.

REA(:AO AS PRINCIPAlS DOEN(:AS

A cultivar CNPA-3H nao apresenta resisten-
cia a nenhuma das principais doen\;as que afetam 0

algodoeiro, nao sendo recomendada para areas
onde a fusariose e a ramulose podem atingir
condi\;oes epifit6ticas.

Realizar no maximo tre~ colheitas manuais,
sendo a primeira quando 50% dos capulhos
estiverem abertos. Evitar a colheita do algodao em
dias chuvosos. Armazenar em ambientes secos,
limpos e ventilados para que nao haja fermen-
ta\;ao.
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