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Mais Notícias...

Ramulária pode causar queda de até 40%
na produtividade



A Doença é a pior do algodoeiro e fungo está cada vez mais resistente aos produtos disponíveis
no mercado

Considerada a pior doença do algodo-



eiro, a ramulária é um pesadelo para o
produtor e pode causar perdas de até
40% na produtividade das lavouras.



Hoje, ela é um risco real para a cadeia
produtiva do algodão no Brasil, pela falta de novas moléculas para o combate



ao fungo, cada vez mais resistente aos
cerca de 70 produtos disponíveis no mercado.
Obrigados a fazer em torno de sete aplicações por safra – quando a reco-



mendação técnica é de que não se ultrapassem duas – os cotonicultores
demandam do Governo Federal o registro de novos princípios ativos para o

Estudo sobre rentabilidade do algodão não considera quebra de safra, diz Abrapa - Agrolink
Produtores e estudantes do oeste aprendem a
plantar algodão mais resistente - G1 globo.com
Algodão brasileiro é líder em certificação no
mundo, afirma diretor da Abrapa - SNA
Valor da produção agropecuária de 2017 é o
maior dos últimos 27 - Canal Rural
Algodão: investimento em tecnologia garante
rentabilidade ao produtor, diz estudo da Conab
- Notícias Agrícolas

fungo Ramularia areola, hoje presente em todos os países produtores do
mundo.



Agroconsult prevê safra de algodão de 1,55 mi
de t em 2016/17 - Revista Globo Rural

A ramulária sequer faz parte da lista de emergência fitossanitária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por se tratar de do-



ença específica da cultura de algodão, enquanto a prioridade são as que
ocorrem em maior número de culturas.


Fonte: Portal DBO

Algodão transgênico resistente ao glifosato é
destaque na Bahia Farm Show - Embrapa
Safra brasileira de algodão deve ser a melhor
dos últimos anos - Revista Globo Rural

Leia mais...


Brasil cria 1º algodão transgênico de fibra longa
- Agrolink
Boa Leitura!
Equipe Organizadora.
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