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Primavera do Leste, 30 de setembro de 2014. 

 

Pesquisador: Alberto Boldt 

Neste semestre tivemos a oportunidade de proteger 

cinco cultivares de soja convencional (IMA 79103, IMA 

80104, IMA 80105, IMA 81106 e IMA 82107) e 

esperamos poder contribuir com a oferta de soja livre, 

adaptadas às condições de Mato Grosso. Quanto às 

cultivares de soja resistentes ao glifosato (IMA 

82116RR, IMA 83115RR, IMA 84114RR e IMA 

87116RR), já protegidas, estas se encontram em fase 

de multiplicação de sementes. 

Quanto aos trabalhos de condução e colheita dos experimentos desta safra, 

estes foram executados dentro do planejado devido às condições climáticas 

terem ocorrido dentro da normalidade. Uma pequena anormalidade foi a 

infestação pela mosca branca, principalmente na estação experimental de 

Sorriso, mas teve sua importância por possibilitar a seleção de cultivares 

tolerantes à necrose da haste que é transmitida pela mosca branca. 

As hibridações visando tolerância à ferrugem, aos nematoides e à precocidade 

tiveram um grande incremento pela importação de germoplasma e também 

pela aquisição de mais uma casa de vegetação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pesquisador: Edson Ricardo de 
Andrade Junior 

Departamento de Proteção de Plantas: 

Para auxiliar o programa de melhoramento de 

algodão do IMAmt, nesta safra foram instalados 

ensaios de densidade de cultivo e susceptibilidade 

a herbicidas seletivos com 18 linhas promissoras 

do IMAmt, sendo o objetivo desses ensaios gerar 

informações para o pacote tecnológico das futuras variedades. Foram 

realizados também ensaios para avaliação das variedades RF (Roundup 

Ready Flex) do IMAmt, com relação ao manejo de glifosato (conforme Acordo 

de Cooperação Técnica com a Monsanto). 

Na fitossanidade foram executados inúmeros ensaios contratados pelas 

empresas multinacionais para emissão de laudos de registros de novos 

produtos (fungicidas e herbicidas) e posicionamento de produto, nas culturas 

de algodão, soja e milho. Também foram conduzidos ensaios com produtos 

comerciais para gerar informações do comportamento desses produtos a nível 

de campo:  

-Fungicidas no controle de: ferrugem asiática na soja (Pertencente a Rede de 

Ensaio Cooperativo de Fungicidas para Ferrugem da EMBRAPA, em 

Primavera do Leste), Ramulose no algodoeiro (Primavera do Leste) e 

Ramulária no algodoeiro (Primavera do Leste, Campo Verde e Sorriso).  

- Herbicidas - Foram realizados ensaios de avaliação de manejo de herbicidas 

nas variedades transgênicas RF (Roundup Ready Flex) e GL (Glytol Libert 

Link), com o objetivo de avaliar a eficiência de controle, opções para uso em 

áreas com resistência de plantas daninhas a herbicidas e uso consciente 

destas tecnologias para evitar a seleção de plantas resistentes. 

 

 

Pesquisador: Elio Rodriguez de la Torre 

Nesse primeiro semestre, realizamos numerosas 

atividades de campo, que abrangeram o plantio de 

ensaios (safra e segunda safra), avaliações e 

monitoramento, assim como a colheita.  

Nossa equipe, em parceria com Embrapa Agropecuária 

Oeste e Agrossilvipastoril, continua com a condução 

técnica do ensaio de longa duração sobre plantio direto do 

algodoeiro. Este dispositivo em seu nono ano agrícola 

consecutivo dispõe de dados e informação científica que 

facilitam avaliar ao longo do tempo a viabilidade técnica e produtiva do Sistema 

de Plantio Direto, contrastado com a Sucessão de Culturas no mesmo ano 



agrícola e o Sistema Convencional, baseado na monocultura e movimentação 

do solo. Como demanda do programa de melhoramento continuamos com o 

segundo ano agrícola na avalição do desempenho produtivo de 22 variedades 

de algodão plantadas em diferentes gradientes de fertilidade química do solo. 

Os dados de produtividade, componentes de rendimento agrícola e teores de 

nutrientes no tecido vegetal, contribuirão com uma melhor e mais completa 

caracterização agronômica dos materiais em pré-lançamento do IMAmt. Estes 

resultados contribuirão com a otimização e manejo eficiente de corretivos e 

adubos minerais, atendendo ao conceito de investimento na aquisição de 

fertilizantes minerais e seu retorno produtivo pelos novos materiais a serem 

comercializados pelo IMAmt. 

 

 

Pesquisador: Fábio Rafael Echer 

Fisiologia de plantas 

Neste período foram realizadas a semeadura e 

avaliação do ensaio de regulador de crescimento em 

variedades de algodoeiro, cujos resultados parciais 

foram apresentados no Dia de Campo, em Campo 

Verde. Instalamos um ensaio em lavoura comercial 

na Fazenda Cidade Verde em Primavera do Leste, 

com o objetivo de avaliar a tolerância de cultivares 

comerciais ao sombreamento. Em meados de março, implantamos o ensaio de 

tolerância ao estresse hídrico, onde 190 genótipos estão sendo avaliados em 

três regimes hídricos. Também conduzimos um ensaio de tolerância à seca em 

seis cultivares do IMAmt em casa de vegetação em duas fases fenológicas, 

avaliando variáveis fisiológicas e fitotécnicas. Continuamos com as baterias de 

ensaios de caracterização radicular de genótipos de algodoeiro, visando a 

tolerância a nematoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pesquisador: Jean Louis Belot 

No Dia de Campo do IMAmt em 21 de junho 2014, na 

Fazenda Lagoa Dourada em Campo Verde, foram 

apresentadas novas variedades comerciais de 

algodão. O foco foi a variedade de ciclo precoce IMA 

5675B2RF, com a tecnologia Bollgard II e Round up 

Flex da Monsanto. Essa tecnologia propicia amplo 

controle de diversas lagartas-pragas do algodoeiro 

(inclusive Helicoverpa armigera), e resistência ao 

herbicida glifosato. Ela é posicionada para uso em sistema de segunda safra, 

após soja precoce. De bom potencial produtivo, apresenta a vantagem de ser 

resistente à bactéria e à virose “Doença Azul”, mas requerem controle químico 

adequado da ramulária. A variedade IMA 2106GL, com a tecnologia GL (Glytol/ 

LibertyLink) da Bayer, foi também novidade do IMAmt para a safra 2014/15. 

Essa variedade é resistente aos herbicidas glifosato e glufosinato de amônio. 

De ciclo intermediário, ela é uma excelente opção para quem possui problemas 

com plantas daninhas resistentes e pode também ser utilizada em áreas de 

refúgio de algodão Bt. Poderá ser usada para fechamento do plantio de 

algodão de 1ª safra ou plantio de algodão de 2ª safra. Em julho e agosto, 

visitamos testes e ensaios das novas cultivares do IMAmt, em diversas regiões 

de Mato Grosso e em fazendas do grupo SLC na Bahia. Essas visitas foram 

importantes para o posicionamento final da IMA 5675B2RF. É um material que 

pode ser conduzido com densidade não muito elevada de plantas na linha (85-

90.000pl/ha), sendo pouco exigente em reguladores de crescimento. 

Foi organizado o 2º Workshop de Qualidade de Fibra do Algodão de Mato 

Grosso, no dia 22 de agosto em Cuiabá. Nessa oportunidade, o Prof. Hequet, 

diretor do Fiber and Biopolymer Research Institute (FBRI) da Texas Tech 

University, avaliou o cenário presente e futuro do consumo de algodão no 

mundo. Ele enfatizou a importância da maturidade da fibra sobre o índice de 

fibras curtas e destacou que os programas de melhoramento do algodão 

devem levar em conta a distribuição das diversas características de fibra e não 

unicamente as médias dadas pelo HVI. Esse evento foi muito importante para 

reunir representantes da indústria têxtil e do setor produtivo, a fim de 

sensibilizar todos os elementos da cadeia têxtil sobre a importância da 

qualidade da fibra. O convenio assinado entre o IMAmt e a Texas Tech irá 

facilitar os intercâmbios pedagógicos e de pesquisa ao redor desse tema. 

Outra frente de cooperação internacional foi aberta, com um projeto de teste no 

Brasil, de linhas transgênicas de algodão com genes de tolerância ao estresse 

hídrico. Essas linhas foram obtidas pela empresa israelense EVOGENE em 

colaboração com a instituição francesa CIRAD. Elas serão testadas em sistema 

de contenção em Primavera do Leste, a fim de avaliar a sua aptidão a tolerar 

melhor os estresses hídricos de final de ciclo, decorrentes dos plantios de 2ª 

safra. 



Pesquisador: Leonardo Bitencourt 
Scoz 

Biologia Molecular 

Durante o primeiro semestre de 2014 o 

Laboratório de Biologia Molecular participou 

intensamente do processo de introgressão da 

tecnologia Bollgard®II - Roundup Ready Flex ® (B2RF) nos materiais de elite 

do IMAmt. Neste processo foram analisadas em laboratório dezenas de 

milhares de plantas a fim de selecionar aquelas que haviam incorporado todos 

os genes desta tecnologia em seu DNA. O objetivo deste trabalho foi 

fundamentalmente acelerar o processo de lançamento de novas variedades 

transgênicas que atendam os produtores da melhor forma possível. 

 

 

Pesquisadora: Patrícia M. C. de 

Andrade Vilela 

 Esse primeiro semestre foi marcado por plantio, 

avaliações e colheita dos ensaios nas regiões de: 

Campo Verde, Primavera do Leste e Rondonópolis 

(repetidos em 3 épocas de plantio). Nas avaliações 

visuais realizadas ao longo da safra, pudemos 

observar materiais muito interessantes, com relação à 

caixa produtiva, informação que será validada no 

momento das análises dos resultados que estará 

acontecendo no segundo semestre de 2014. No dia 

21/06/14, foi realizado o Dia de Campo do IMAmt, na Fazenda Lagoa Dourada 

em Campo Verde. Na ocasião foram apresentados: Novas variedades 

comerciais de algodão do IMAmt (IMA 5675B2RF e IMA 2106GL); 

Monitoramento de plantas daninhas e nematoides em áreas algodoeiras em 

Mato Grosso e uso de marcadores moleculares; Controle biológico e manejo de 

pragas no sistema de produção para o produtor de algodão; Levantamento de 

bicudo em Mato Grosso e potencial de Mato Grosso para o cultivo de mamona 

e Tecnologia de monitoramento de controle de aplicação e pragas. 

O IMAmt publicou no primeiro semestre de 2014, mais três “Circulares 

Técnicas”, com temas sobre: Manejo de regulador de crescimento; Nematoides 

e Algodão Bt e refúgio. Também foram publicadas duas “Notas Técnicas”, com 

temas sobre: Ações para combate ao bicudo e Preservação da qualidade da 

fibra – pegajosidade. Por fim, foi publicado o boletim de P&D, o primeiro de 

uma série, com o tema sobre o Algodoeiro e os estresses abióticos. Esses 

materiais podem ser acessados no site do IMAmt, através do link: 

http://www.imamt.com.br/home/outraspublicacaos/.  

 

http://www.imamt.com.br/home/outraspublicacaos/


Pesquisador: Rafael Galbieri 

No primeiro semestre de 2014, os trabalhos do 

Departamento de Fitopatologia do IMAmt foram 

concentrados em avaliações de genótipos de 

algodoeiro para doenças e nematoides em mais de 50 

ensaios distribuídos em Mato Grosso e em condições 

controladas em Primavera do Leste. Os resultados 

mostram grande evolução dos materiais do IMAmt e 

parceiros, com relação à resistência à mancha de 

ramulária e nematoides. Em função de demanda dos 

produtores, também está sendo continuado o projeto 

de levantamento de nematoides na safra atual. Foram amostrados 337 talhões 

nas regiões Centro Leste e Centro do Estado. Os dados estão sendo 

organizados e processados para serem divulgados aos produtores. Nesse ano, 

além das avaliações normais do projeto, como nematológica, física de solo e 

fertilidade, estamos fazendo o levantamento simultâneo de mofo branco na 

cultura, mostrando dados preocupantes nas regiões amostradas, sobretudo em 

áreas após a cultura da soja. Também estamos divulgando as informações 

geradas pelo Departamento em todo o estado de Mato Grosso e também em 

determinadas regiões de Goiás. Os resultados do levantamento da safra 

passada pode ser visualizado na Circular Técnica do IMAmt de n° 8, 2014, no 

endereço eletrônico: 

http://www.imamt.com.br/system/anexos/arquivos/233/original/circular_tecnica8

__IMAmt_V_site_ok.pdf?1404223927 

 

 

Pesquisador: Rogério Oliveira de Sá 

Desenvolvimento e aperfeiçoamento no manejo da 

mamona: 

O ano agrícola 2014, com experimentos da cultura da 

mamona, foi encerrado com a colheita dos últimos 

ensaios na primeira quinzena de setembro. Estamos 

aguardando o beneficiamento para a análise final dos 

dados, que acontecerá no segundo semestre de 2014. 

Uma avaliação precoce dos ensaios demonstra que os 

materiais genéticos desenvolvidos e testados 

apresentam produtividades superiores a dos anos anteriores, em função dos 

novos materiais genéticos sintetizados, somado ao aperfeiçoamento do pacote 

tecnológico, como novos produtos químicos no controle químico de plantas 

invasoras em pré e pós-emergência, aliado ao aperfeiçoamento na defesa 

fitossanitária da cultura e na colheita mecanizada e beneficiamento da 

mamoneira. 

http://www.imamt.com.br/system/anexos/arquivos/233/original/circular_tecnica8__IMAmt_V_site_ok.pdf?1404223927
http://www.imamt.com.br/system/anexos/arquivos/233/original/circular_tecnica8__IMAmt_V_site_ok.pdf?1404223927

