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Resumo:Resumo:Resumo:Resumo:

Cultivar  o algodoeiro de forma adensada é uma estratégia para se reduzir  os custos de produção em
função da redução do ciclo produtivo desta lavoura. Apesar de não ser uma prática nova, ajustes de
manejo ainda precisam ser feitos para o cerrado do oeste baiano, principalmente no que se diz respeito
ao momento correto de se iniciar as aplicações de regulador de crescimento, pois aplicações muito cedo
podem acarretar em plantas muito baixas, enquanto aplicações tardias podem exigir doses elevadas que
nem sempre proporcionam os resultados desejados. Frente a esta realidade, o objetivo deste trabalho foi
estudar  o  melhor  momento  para  iniciar  as  aplicações  de  regulador  de  crescimento  no  algodoeiro
adensado com espaçamento entrelinhas de 0,5 m, bem como verificar se doses crescentes de nitrogênio
interferem nesta dinâmica. O experimento foi executado no campo experimental da Fundação Bahia, em
Luís  Eduardo  Magalhães/BA.  O  delineamento  utilizado  foi  o  de  blocos  casualizados,  com  quatro
repetições, em esquema fatorial 3 x 5, sendo três épocas de início da aplicação de crescimento cloreto de
mepiquat (20, 30 e 40 cm de altura do algodoeiro) e cinco doses de nitrogênio em cobertura aos 30 dias
após a emergência - DAE (0, 60, 120, 180 e 240 kg ha-1). A data de emergência foi dia 30/12/2013, com 9
plantas por metro linear da cultivar BRS 368 RF. A adubação foi realizada com 400 kg ha-1 do formulado
05-32-00 em semeadura e 180 kg ha-1 de K2O aos 30 DAE. Para o manejo do regulador de crescimento
foram feitas quatro aplicações sendo a primeira, segunda, terceira e quarta aplicação com 10, 20, 30 e
40%  da  dose  total  (75  g  de  i.a./ha),  respectivamente.  A  primeira  aplicação  foi  realizada  conforme a
descrição dos tratamentos e as demais quanto as plantas retomaram o crescimento atingindo uma taxa
maior  que 1,5 cm dia-1. Os resultados mostraram que não houve diferença de altura, produtividade e
qualidade de fibra quando as aplicações de regulador de crescimento iniciaram com plantas entre 20 e 40
cm de altura. A melhor produtividade de algodão em caroço foi obtida quando se aplicou a dose de 173,5
kg/ha de nitrogênio em cobertura aos 30 dias após a emergência. Não houve interação entre a altura das
plantas para início das aplicações de regulador de crescimento com as doses N em cobertura. A partir
destes resultados, conclui-se que independente da dose de nitrogênio aplicado em cobertura aos 30 DAE,
o manejo de regulador de crescimento no algodoeiro adensado com 0,5 m entrelinhas com início das
aplicações com plantas entre 20 até 40 cm de altura proporcionam resultados semelhantes no que se
refere a altura final, produtividade e qualidade de fibra do algodoeiro.
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