
IMA 5801B2RF

RNm Ra2R

RNm
NOVA OPÇÃO PARA O CONTROLE 

DO NEMATOIDE DAS GALHAS



ALTO TETO PRODUTIVO
CICLO CURTO (rápida frutificação) 
ARQUITETURA MODERNA DE PLANTAS
BOA QUALIDADE DE FIBRA

*(NN) Sapezal, Campos de Julio, Comodoro; *(MNM) Campo Novo dos Parecis, Bras-
norte, Diamantino, São José do Rio Claro, *(NN01) Lucas do Rio Verde, Sinop, Nova Ubi-
ratã, Tapurah, *(NN02) Sorriso, Nova Mutum, *(NC) Campo Verde, Jaciara, Dom Aquino, 
Chapada dos Guimarães, *(NCL) Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, Vale do 
Araguaia, *(NS01) Pedra Preta, Alto Garça, Alto Taquari, *(NS02) Rondonópolis, Itiquira. 

CARACTERÍSTICAS DA CULTIVAR  

IMA 5801B2RF

POSICIONAMENTO DE PLANTIO



RESISTÊNCIA AO NEMATOIDE DAS GALHAS (RNm)

Avaliações em condições de campo 

FIGURA. População de Meloidogyne incognita em algodoeiro aos 70-90 dias após o plantio. 
Cada fazenda teve pelo menos um talhão ou faixa com a IMA 5801B2RF comparado com 
o talhão ou faixa ao lado com cultivar suscetível ao nematoide. Cada dado corresponde a 
30 pontos amostrados. 

FIGURA. Porcentagem do sistema radicular do algodoeiro com a presença de galhas aos 
70-90 dias após o plantio. Cada fazenda teve pelo menos um talhão ou faixa com a 
IMA 5801B2RF comparado com um talhão ou faixa ao lado com cultivar suscetível ao 
nematoide. Cada dado corresponde a 30 pontos amostrados. 



Em condições de campo com média de 10 áreas, a 
IMA 5801B2RF apresentou 98% MENOS nematoide 
(M. incognita) comparativamente com as cultivares 
suscetíveis plantadas ao lado.  

A utilização da cultivar IMA 5801B2RF (resistência 
genética) garante menor população do nematoide e 
menos danos associados na cultura subsequente em 
comparação com sistema de produção envolvendo 
apenas cultivares de algodoeiro suscetíveis ao nematoide.   

Para melhor eficiência e manutenção da tecnologia 
(RNm), recomenda-se a utilização da resistência 
genética ao nematoide dentro de um manejo integrado 
envolvendo, quando possível, outros métodos  
de manejo, como cultural, biológico e químico. 

NEMATOIDE DAS GALHAS

IMA 5801B2RF

Material suscetível



RESISTÊNCIA À MANCHA DE RAMULÁRIA (Ra2R)

FIGURA.  
Média da 
severidade de 
Ramularia areola 
em 08 ensaios 
sem aplicação 
de fungicidas. 
Comparação da 
IMA 5801B2RF 
com testemunha 
suscetível.  
Safra 2017/18.

Ramulária
Nas últimas duas safras (2017 e 2018), a cultivar IMA 5801B2RF 
mostrou-se resistente a todos os isolados do fungo testados. No 
entanto, em função da grande variabilidade do patógeno e no sentido 
de preservar essa tecnologia de resistência (Ra2R), recomenda-se, 
pelo menos, três aplicações de fungicidas durante o ciclo da cultura. 
Os fungicidas selecionados deverão ter comprovada eficiência no 
controle da doença com rotação de modos de ação distintos.  

IMA 5801B2RFMaterial suscetível



POTENCIAL PRODUTIVO

Produtividade em áreas comerciais (@ Fibra ha-1)

Produtividade em áreas comerciais (@ algodão em caroço ha-1)



*COLHEITA MANUAL, PONTOS DE AMOSTRAGEM.

CUIDADOS

Material não recomendado para abertura de plantio.

Material sensível a apodrecimento de maçã quando plantado na 
abertura de plantio e, por ter ciclo curto, não consegue recuperar 
a perda colocando carga no ponteiro. 

Cultivar resistente ao nematoide das galhas e não ao reniforme. 
Certificar a ocorrência das espécies e a população presente na 
área de plantio. Informações adicionais sobre doenças, consultar 
Circular Técnica do IMA no 36/2018: Reações de cultivares de 
algodoeiro a doenças e nematoides, safra 2017/18.

Produtividade em áreas de difusão (@ Fibra ha-1)



Rod. - Km 286,5 S/N - Zona Rural 
CEP: 78850-000 - Primavera do Leste / MT

Contato: + 55 65 99993.9461 | 65 3363.1800 


