
S Empres-a-Brasilclra de Pc~quisa Agropecuana - EMBRAPA
Vinculada ao Ministerio da Agricultura

. CD Unidadede Exe~c;ao de Pesquisa de Ambito E.s1taduaJ de Tere ....lna
UEPAE de Tere.,na

. Av. Duque de Caxias. 5650 - Bairro Buenos Aires
Caixa Postal 01
64.000 - Teresina·Pl .COMUNICADO

TECNICO

)O.6e Lope/) lUbe-iJr.o1

Paul.o HervUque SOallU dtL SUV41
ValdeniJr. Que-iJr.oz lUbe-iJr.o1,

Com 0 aparecimento do bicudo do algodoeiro (~on~ g~
Boheman) e sua rapida dispersao na regiao algodoeira do estado do
Piaui, praticamente inviabilizou 0 cultivo dessa malvacea em fun
cao dos altos custos de producao. Com isso a area cultivada foi
reduzida em aproximadamente 90%, com reflexos negativos na -econ£
mia estadual, devido a importancia social e econOmica do algodoei
ro para os municipios produtores.

Os ensaios de avariacao de cultivares e linhagens de algo
doeiro herbaceo foram conduzidos no per!odo de 1986/90 nos munici
pios de Picos, Sao Joao do Piau! e Eliseu Martins, em regime de
sequeiro e em Teresina sob regime de irrigacao, com 0 objetivo de
observar a1em da produtividade outras caracteristicas, tais como,
f10racao inicial, aparecimento doprimeiro capulho, peso de ca~
lho, peso de 100 sementes, altura de planta e qualidade de fibra,
visando identificar materiais precoces com elevado potencial gene
tico e que faci1item 0 use de tecnic&s de convivencia com obicudo.

Em cultura pura recomenda-se 0 espacamento de 1,00 m entre
1inhas com cinco plantas por metro linear, ou 1,00 m x 0,40 mquan
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do 0 plantio for em covas, deixando-se duas plantas ap6s 0 desbas
tee Para a cultivar CNPA Precoce-l, rec::omenda-se.0 plantio de
0,80 m entre linhas e sete plantas par metro linear,.em cultura
pura. No plantio em covas recomenda~se 0 espa~amento de 0,80 m ~
0,30 m com duas plantas par cova.

No controle do bicudo recomenda-se a pratica de amostr~
gens semanais, iniciando':'seno estadio. de fo~~io doe bot0e8 fl0
rais, com pUlveriza~io sempre que 0 nivel de dano de 10\ for Co1\!.
tatado.

Em regime de sequeiro a 'media da cultivar ClU'A'Precoce-l
no periodo de 1986/90 foi 1.678 kg/ha, apresentando am ganbo de
2%,4% e 19% sobre as cultivares CNPA-6H, IAC-20 e CNPA Ace-la-l,. .
respectivamente. Em cultivo irrigado a cultivar CNPA Precoce-l
produziu em media 3.110 kg/ha, representando 30% em rela~io a me
dia da cultivar CNPA Acala~l, 21% sobre a CNPA-6B e 3% sobre a
produtividade media da cultivar IAC-20 (Tabelas 1 e 2).

Rendimento medio
de cultivares de
gime de sequeiro
a 1990.

e algumas caracteristicas agronOmicas
algodoeiro herbiceo cultivadas sob re._. -
no estado do Piau! no periodo de 1986

P..end1 ~ PrbIeiJ:o Puo c1e Puo de 100 Alblra
Cultivares menta % 1Dieial c: I lbo capa1IIIO S!.IUtes ••(kg/ba) (diaa) (4tI.M) (c) W p1aab

CNPA Precace-l 1.678 100 51 92 5,3 10,9 0,83
IAC 20 1.615 96 56 97 7,4 13,2 1,10
CNPA Acala-l 1.360 81 61 . 99 7,1 .12,5 0,86
CNPA-6H 1.652 98 60 111 5,7 11,6 1,2.3

Com rela~ao as caracteristicas agronomicas (flora~io inl
cial e aparecimento do primeiro capulho), malor precocidade foi
observada nas cultivares CNPA Precoce-l .e IAC-20., respectivamt!!!.
te, sendo a CNPA-6H a mais tardia, tanto no cultivo de seqae1ro
quanta no regime de irriga~ao. Os maiores peSOs de capulho e de
100 sementes nos dois sistemas de cultivo foram para as cultiv~



res IAC-20 e CNPA Aca1a-1, enquanto que a CNPA Precoce-1 aprese!!,
tou menor altura de p1anta (Tabe1as 1 e 2).

As cu1tivares CNPA-6H e IAC-20 apresentaramas maiores pe~
centagens de fibra, com 39,6 e 39,1%, respectivamente. Quanto
aos parametros comprimento de fibra, finura e resistencia de fi
bra, a cu1tivar.CNPA Aca1a-1 foi superior as demai~ enquanto que
a CNPA Precoce-l apresentou maior uniformidade de fibra (Tabe1a
3) •

.
TABELA 2. Rendimento ~6dio e algumas caracter!sticas agronomicas

de cultiva. de algodoeiro herbaceo c.l1tivadas sob re
gime de irrigacao no estado do Piau! no periodo .e 1986
a 1990.

Randi nor~ Pr:laeiro Peso de Peso de 100 Altura
Cultivares 1lI:e11tO% inic1.al capulho capulho &elleD.tes de

(t-.g/ba) (dias) (diaa) (g) (g) planta

CNPA Precoce-l 3.110 100 48 94 5,9 10,9 0,83
IAC-20 3.007 97 49 96 7,1 12,9 1,15

-CNPA Acala-l 2.189 70 50 95 7,1 12,5 1,18
CNPA-6H 2.448 79 57 102 5,9 11,3 1,28

TABELA 3. Caracteristica tecnoh ica de fibra de cultivares
a1godoeiro herbaceo tEstadas no estado do Piau! no
rioGo de 1986 ~ 1990.

., Compr1mento Unifor l'iDura
Resistine1a

Cultivares N
Gi! fibra af.dade (Pressley)Fibra (2,5% _) (50/2,5%) (H:lc:rouaire) lb/mg

CNPA Precoce-l 38,5 29,4 53,2 4,1 7,3
IAC-20 39,1 27,8 51,0 4,6 7,4
CNPA Aca1a-l 36,8 34,1 52,2 3,4 9,5
CNPA-6H 39,6 29,0 52,9 4,4 7,8

Algumas cultivares precoces tem a capacidade de em apenas
21 dias apos 0 inicio da florac~o produzir urnn6mero de macas que



permi tem obter um rend:i.mem:.oem tOl:no <le .L. U 00 kg I ha. Uma das cuI
tivares com esta caracteristica e a CNPA Precoce-l.

A cultivar de algodoeiro herbaceo CNPA Precoce-1 e 0 resul
tado da aclimatacao as condicoes do Nordeste brasi1eiro da linha
gem GH 11-9-75, procedente dos Estados Unidos da America do Nor
te e deriva da "TANCOT SP-37ft

, que foi obtida no Texas. Foi intr2
duzida no Brasil em 1982~ tendo sido submetida a varios ciclos
de selecao pe10 Centro Nacional de Pesquisa do Algodao. Esta cuI
tivar mostra to1erancia a ramulose, principalmente em anos de al
ta pluviosidade.

A cultivar CNPA-6H foi obtida do cruzamen,.;.oentre as culti
vares BJA 592 e IAC-17, realizado em 1979. Nos anos subsequentes,
atraves de selecao genealegica, obteve-se a linhagem CNPA 81-200,
que foi avaliada em toda a regiao Nordeste e lancada pelo Centro
Nacional de Pesquisa do Alqodao. Esta cu1tivar possui boa tole
rancia a ramulose.

A partir de sementes introduzidas do Peru, pela Algodoei
ra Sao Miguel S.A., 0 Centro Nacional de Pesquisa de Algodao, em
colaboracao com a Companhia Nacional de Estamparia - CIANE, ini
ciou um trabalho de melhoramento do algodoeiro Acala del Cerro,
selecionando, em 1981, 380 plantas. Apes analise de fibra foram
se1ecionadas 157 progenies, a partir das quais, apes varios ci
clos de selecao, em fins de 1986, foi lancada sob a denominacao
de CNPA Acala-l. Com referencia as caracteristicas tecnolegicas
de fibra esta cultivar supera as variedades herbaceas comerciais
por apresentar fibra cnquadrada na classe comerc~al, como longa
e extra-lor,.ga.

A cultivar IAC-20, lancada pelo Instituto Agronomico de
Campinas - SP, provem da linhagem IAC-17-727, originada por sele
cao genealegica da cultivar IAC-17.

Estas cultivares podem ser plantadas em regime de sequeiro
ou sob irrigacao, no entanto, para areas de grande incidencia de
bicudo, recomendam-se as cultivares CNPA Precoce~l e IAC-20 per
apresentaremmaior precocidade, escapando dos elevados indices po
pulacionais de pragas como a do bicudo, que normalmente ocorrem
no final do cicIo, proporcionando num curto periodo, uma boa pr2



CT/52, UEPAE de Teresina, fev./92, p. 5

dutividade. As cultivares CNPA-6H e CNPA Acala-l por apresenta
rem ciclo mais tardio requerem urnmaior nUmero de amostragens.


