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No Estado do Piaui, a cultura do algodao e de grande i~
portancia economica. Participa com 11,5% no valor bruto da prod~
~ao agropecuaria, embora sua produtividade media seja muito bai
xa, situando-se em torno de 225Kg por hectare. Esse baixo rendi
mento deve-se principalmente ao baixo nivel de tecnologia utiliza
do pe10s agricu1tores e a predominancia do cu1tivo do a1godoeiro
arboreo (Go~~ipium hi~~utocmvar. ma~ie galante Hutch), de baixo
potencial produtivo.

Nos u1timos anos tem se observado a expansao do a1g£
doeiro "Verdao" (mistura e hibrido resu1tante do cruzamento do a1
godoeiro arboreo com 0 herbaceo), 0 que tem preocupado os orgaos
governamentais, devido as qua1idades tecno1ogicas da fibra do re
ferido tipo serem indesejaveis as industrias de fia~ao e tece1a
gem. Em vista disso verificou-se a necessidade de se testar 0 al
godoeiro herbaceo (Go~~ypium hi~~utum var. lati6olium) em areas
onde se cu1tiva 0 arboreo e 0 "verdaoD, objetivando um aumento na
produtividade e proporcionando ao produtor uma fibra de me1hor
qua1idade, consequentemente, me1hor aceita~ao pe1as industriais
de fiaQao e tece1agem. Visando esse objetivo a UEPAE de Teresina
conduziu no municipio de Picas, um traba1ho de ava1iaQao de cu1ti
vares de algodoeiro herbaceo como parte do Programa Naciona1 de



Pesquisa do Algodao.
o plantio foi realizado em fevereiro de 1980. em uma

propriedade particular. 0 solo e de forma~ao eluvial. cuja anali
se qu!mica revelou os seguintes teores: fosforo 69 ppm. potassio
195 ppm. ca1cio + magnesio 10mE%. alumfnio O.OmE% e pH 7.1. A pr~
cipita~ao pluviometrica. dorante a condu~ao do experimento foi
109.0mm.

Os tratamentos foram constitu!dos pelas seguintes cult!
vares: BR-l. REBA B-50. Allen 333/57. REBA L-4139. SU-0450/8909.
CPNA 76/1B e MCU-5. 0 delineamento experimental foi em blocos ao
acaso com 8 repetiQoes. 0 espaQamento foi de 1.00 metros entre 1i
nhas com 5 plantas por metro linear. Foram avaliados os seguintes
parametros: Produ~ao de algodao em caro~o (kg/ha). pese medio de
capulho (g). »stands" inicia1 e final. altura media de plantas
(cm) e ataque de broca da raiz (Entinoboth~u~ b~a~iiien~i~ Hamble
ton. 1937).

Na Tabela 1 encontram-se as resultados referentes aos
parametros avaliados.

Os extremos de produtividade foram: 1 371 e 1 768" kg
por hectare para as cultivares SU-0450/8908 e Allen 333/57. res
pectivamente. As cultivares mais promissoras foram a Allen 333/57.
MCU-5 REBA B-50 e a REBA L-4l39. todas com produtividade media em
torno de 1 500 kg por hectare. nao havendo diferen~a significat!
va entre as mesmas.

Para os demais parametros estudados nao houve diferen~a
significativa. entretanto, a cultivar SU-0450/8909 apresentou me
nor produtividade, menor peso medio de capulho e maior ataque de
broca da raiz do algodoeiro.



TABELA 1. Medias de produtividade (kg/ha). peso medio de capulho
(g). "stands'~ altura das plantas (cm) e ataque de broca
do experimento conduzido no municipio de Picas-PI. 1980.

Cultivares Prod. Peso medio 'Stands" Altura de Ataque de
(kg/ha) de capulho inicial final plantas broca me

(~ ) (cm) dia a.Om2)

BR-l 1 404 b 5.2 41 28 80 3
REBA B-50 1 '521ab 5.0 41 31 79 4
Allen 333/57 1 768a 5,3 43 31 86 4
REBA L-4139 1 498ab 5,0 41 30 81 3
SU-0450/8909 1 371 b 4,8 42 29 79 6
CNPA-76/18 1 466 b 5.1 42 29 77 5
MCU-5 1 528ab 5, 1 42 29 81 5

C.V.% 17,24 12.22 12.16

As medias seguidas des meSLle.s 1etras. nas co1unas. nao diferem es
tatisticamente. aD nlvel de 5% de probabilidade. pel0 teste de
Duncan.


