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Nos dias 1, 2 e 3 de 
setembro, a Asso-
ciação Brasileira dos 
Produtores de Al-
godão (Abrapa) de-
bateu, em parceria 
com a Better Cotton 
Initiative (BCI), práti-
cas para produzir um 
algodão sustentável.
Brasília reuniu 45 es-
pecialistas brasileiros, 
europeus e australia-
nos para discutir, entre 
outros pontos, métodos de cultivo de algodão que 
possam beneficiar simultaneamente o meio ambiente, 
os cotonicultores e a sociedade.
O encontro foi coordenado pela Better Cotton 
Initiative (BCI - Iniciativa para um Algodão Melhor), em 
parceria com a Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão (Abrapa). A BCI é um projeto internacional, 
cujo objetivo é fazer com que o algodão seja mais 
sustentável mundialmente. O projeto conta com a 
participação de gigantes como a Adidas, Gap, H & 
M e Ikea e Ongs, entre elas a WWF, que se reuniram 
com o propósito de reduzir os impactos ambientais 
associados à cadeia produtiva do algodão.  “Empresas 
deste porte transmitem para o grande público a 
preocupação com as questões sociais e ambientais 
que o setor deve ter. Eles servem como porta-vozes”, 
frisa o presidente da Abrapa, Haroldo Cunha.
Segundo ele, a reunião regional realizada em Brasília 
serviu para analisar os critérios a serem estabelecidos 
para a produção de um “Algodão Melhor”. Cunha 
explica que há três requisitos mínimos que devem ser 
obedecidos para se atingir os critérios da Better Cot-
ton Initiative (BCI). Primeiro, é imprescindível que os 

defensivos agrícolas 
utilizados nas plan-
tações de algodão 
sejam os legalmente 
registrados e correta-
mente rotulados; em 
nenhuma hipótese 
pode haver uso de 
mão-de-obra infan-
til e finalmente, não 
pode haver trabalho 
forçado ou seja, as 
condições de traba-

lho devem ser justas.
“O Brasil está perfeitamente integrado a estas 
exigências”, afirma o presidente da Abrapa, que foi 
o orador convidado de honra do evento oficial da 
BCI, ocorrido no último dia 22 de maio, em Londres. 
“Os olhos do mundo estão voltados para o mercado 
de algodão nacional”, destaca. Cunha vai além. Ele 
ressalta que com a utilização de sementes transgênicas, 
o uso de defensivos agrícolas cairia de 15 aplicações, 
durante todo o processo de produção, para cerca de 
seis ou sete. Ou seja, algo em torno de 50%. Número, 
definitivamente, nada desprezível.
Com relação ao uso de mão-de-obra infantil ou 
forçada, Haroldo Cunha lembra que o setor não tem 
registros de casos e há trabalhos de orientação para 
a responsabilidade social no Mato Grosso e projeto 
de expansão para outros estados. Comenta também 
que em Catuti, Minas Gerais, há um modelo exemplar 
de agricultura familiar, onde o respeito ao social e 
ao meio ambiente estão completamente integrados 
à cadeia de produção”, garante. São pontos como 
estes que colocam a cotonicultura brasileira em um 
patamar invejável aos olhos do mercado mundial. 
(Ler mais na página 4).
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Mais um número e mais novidades. Desta vez, a edição do Jornal da Abrapa número 103 traz, na matéria de capa 
e na página 4, a reunião do grupo de trabalho da Better Cotton Initiative (BCI), realizada em Brasília nos dias 1, 2 
e 3 de setembro. O encontro reuniu 45 especialistas brasileiros, europeus e australianos com o objetivo de discutir, 
entre outros pontos, métodos de cultivo de algodão que possam beneficiar simultaneamente o meio ambiente, os 
cotonicultores e a sociedade. Enfim, um algodão sustentável.
Ainda, aqui, na página 2, há as ações mais relevantes da entidade ocorridas em agosto. Tudo para deixar os leitores 
em sintonia com a instituição. Já a partir da segunda matéria da página 4, as associadas apresentam suas novidades 
sobre o setor nas respectivas regiões.
Na página 3, encontram-se matérias de serviço. Na primeira apresentamos as novas regras aprovadas pelos 
integrantes do Conselho Monetário Nacional sobre a renegociação de dívidas agrícolas e na segunda, trazemos os 
detalhes da aprovação do algodão Liberty Link, da Bayer, pela CTNBio. Por fim, na página 7 – especial de entrevistas – quem 
deixa o recado é o gerente de Cultura Algodão da Bayer CropScience, Fernando Prudente. Até o próximo mês.

Haroldo Cunha, presidente da Abrapa

6 de agosto
• O presidente e os vice-presidentes da Abrapa reuniram-se com o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, Silas Brasileiro. A pauta foi um panorama e as reivindicações do setor.

Ações do mês de agosto

7 de agosto
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, participa da posse do novo presidente da Abapa, João Carlos 

Jacobsen Rodrigues.

8 de agosto
• Reunião do Grupo de Tecnologia da Abrapa com a equipe Algodão da Monsanto.

• Reunião entre a Abrapa, Amipa e Monsanto. O tema foi a expansão do projeto “Algodão no Norte 
de Minas”.

14 a 16 de agosto
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, participou de um painel conduzido por Roberto Rodrigues, no 

Clube da Fibra.

18 de agosto
• Assembléia Geral Extraordinária da Abrapa – aprovação do novo estatuto social da Associação.

19 de agosto
• Grupo de Marketing selecionou a assessoria de comunicação da Abrapa para 2008 e 2009 – comemoração 

dos 10 anos. 

21 de agosto
• CTNBio aprovou o algodão Liberty Link da Bayer.

22 de agosto
•  O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, reuniu-se com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério 

da Agricultura, Inácio Kroetz, para conversar sobre a instrução normativa Número 44, que institui o Programa 
Nacional de Controle ao Bicudo.

•  O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, reuniu-se com o embaixador Roberto Azevedo. Na pauta, OMC. 

28 de agosto
•  Reunião do Conselho de Ética do Algodão. 
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O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou 
no dia 1º de setembro, em Brasília, a elevação de 
30% para 60% do saldo devedor, o limite para 
renegociação das dívidas dos produtores rurais. 
Além disso, foi aprovada, pelo integrantes do 
Conselho, a permissão para que os produtores que 
renegociarem as dívidas de investimento, possam 
obter novos recursos para obras de irrigação, 
drenagem, proteção e recuperação de solo ou de 
áreas degradadas, fruticultura, florestamento e 
reflorestamento.
No mesmo dia, ainda foi aprovada uma terceira 
medida pelo CMN. Por seu intermédio, os agri-
cultores de municípios onde tenha sido decretado 
estado de emergência ou de calamidade pública 
(360 em todo o país), em 2007, e que sofreram 
perdas na produção pecuária estão também auto-
rizados a renegociar os financiamentos de custeio 
prorrogados sem a exigência do pagamento da 
primeira parcela em 2008. 

De acordo com a Secretaria de Microfinanças 
e Política Agrícola do Ministério da Fazenda,  a 
elevação de 30% para 60% do percentual da 
dívida rural passível de renegociação poderá gerar 
custos adicionais de até R$ 225 milhões para o 
governo, entre 2008 e 2017. 
O CMN ampliou para até quatro anos o prazo de 
amortização da dívida agrícola contratada até 30 
de junho de 2006 das propriedades de Goiás, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato 
Grosso do Sul que tenham entrado em estado de 
emergência ou de calamidade pública em 2004 e 
2005. Contudo, a renegociação não vale para as 
operações feitas por meio do Fat-Giro Rural. 
O estado de Goiás foi incluído pelo Conselho 
Monetário Nacional na aplicação do teto de 60% 
do saldo devedor para efeito de renegociação no 
caso de dívidas contratadas exclusivamente dentro 
Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf).

SERVIÇO: A íntegra das resoluções do Banco Central pode ser encontrada no site bcb.gov.br.

Com 18 votos favoráveis, a Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio) autorizou, 
no dia 21 de agosto, a liberação comercial de 
uma segunda variedade de algodão transgênico. 
Trata-se do algodão LibertyLink, da Bayer, 
tolerante ao herbicida glufosinato de amônio. 
Até agora existia apenas um tipo de algodão 
transgênico aprovado para plantio no Brasil, o 
algodão Bollgard (Bt), da Monsanto.
O presidente da Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo 
Cunha, considerou que a aprovação, “embora 
com atraso” , demonstra que as entidades 
regulatórias estão trabalhando para recuperar 
o tempo perdido pelo Brasil com relação aos 
cultivos geneticamente modificados. “Temos que 
correr para equipararmos nossa tecnologia à de 
outros países, hoje nossos grandes competidores 
internacionais”, destacou o dirigente.
De acordo com Haroldo Cunha, os produtores de 
algodão passam por “um momento delicado”, 
pressionados pela tributação, juros altos, 
convivência com forte concorrência internacional 

nas exportações, e condições precárias para 
o escoamento da produção,”problemas tão 
graves quanto o do atraso na adoção de novas 
sementes geneticamente modificadas”, ressaltou 
o presidente da Abrapa.
“Reivindicamos agora a avaliação de novas 
variedades transgênicas, já disponíveis para nossos 
competidores internacionais”, complementa, 
destacando como “crítica” a situação atual da 
produção de algodão no Brasil.
“Nesta safra, para uma produtividade média 
de 300 arrobas por hectare, o produtor precisa 
de nada menos que 250 arrobas para pagar 
os custos de produção. Temos que ampliar a 
nossa produtividade, reduzir os nossos custos de 
produção o mais rápido possível.  “Nesse quadro, 
o acesso a novas ferramentas tecnológicas é 
fundamental para isto”, resumiu.
Atualmente, há outros processos de algodão 
transgênico aguardando deliberação da Comissão e 
a expectativa da ABRAPA é que até o final de 2008 
a CTNBio já tenha deliberado sobre todos eles.

CTNBio aprova nova variedade de algodão

CMN aprova regras sobre a renegociação de dívidas agrícolas
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Durante os três dias do encon-
tro da Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão (Abra-
pa) e da Better Cotton Initia-
tive (BCI), em Brasília, foram 
realizadas mesas de debates 
e grupos de estudos para en-
contrar caminhos viáveis para 
a construção de uma cotoni-
cultura sustentável. A BCI quer 
desenvolver uma definição de 
“Algodão Melhor” que possa 
ser aplicada em escala mundial, 
mas levando em conta as diferenças e características 
regionais de cada país.
“A BCI reconhece a existência de uma gama 
enorme de problemas, geograficamente diferentes, 
relacionados ao cultivo do algodão”, destaca Cunha. 
Ao término da reunião foi elaborada uma minuta que 
contribuirá para o desenvolvimento de um material 

orientador para os produtores 
de algodão brasileiros. Os 
técnicos da BCI, que estiveram 
presentes no evento, tem até o 
dia 15 de setembro para enviar 
de volta ao Brasil, uma ata do 
que foi efetivamente discutido 
e aprovado no encontro de 
Brasília. 
Por fim, depois de analisado no 
Brasil, o documento volta para 
Londres e é aprovado de acordo 

com os destaques feitos pelos integrantes brasileiros. 
“Isso deverá ocorrer até o final de outubro”, explica 
o presidente da Abrapa, destacando que o projeto 
piloto de um “Algodão Melhor” tem previsão 
de lançamento no Brasil para 2009 ou 2010. 
“Enquanto isso, o Brasil faz, e muito bem feito, o 
dever de casa”, finaliza, sem esconder o entusiasmo 
com o projeto. 

Apresentação de documento final da BCI 
deverá ser entregue em outubro

Boa notícia para os produtores de algodão que 
têm lavoura em áreas mais altas em Goiás e 
manifestaram interesse junto à Agrodefesa, agência 
que normatiza o plantio do algodão em Goiás, em 
terem as datas de colheita estendida. Atendendo 
a pedidos da Associação Goiana dos Produtores 
de Algodão (Agopa) e demais entidades que 
compõem a cadeia produtora da fibra em Goiás, 
a Agrodefesa alterou a data limite de colheita em 
Goiás para o dia 5 de setembro. 
Com a extensão da colheita, os prazos para a 
destruição dos restos culturais também foram 
alterados. O produtor teve até o dia 20 de setembro 
para destruir os restos das cultivares, se não quisesse 

ser penalizado pela Agrodefesa, respeitando os 15 
dias estabelecidos pela normativa 8/2004. 
Contudo, para ter a autorização para estender o 
prazo da lavoura, o produtor interessado deveria 
entrar em contato com o fiscal do órgão que 
acompanha sua área para fins de avaliação e 
autorização da prorrogação do prazo. Em todo o 
estado, dez fiscais trabalham na área de algodão. 
Em Goiás, até meados de agosto, já haviam sido 
colhidos cerca de 80% dessa safra. Segundo dados 
da Agopa, resta apenas colher nas áreas mais altas 
do estado como Chapadão do Céu e Mineiros, 
região sudoeste de Goiás onde estão concentradas 
70% da área de algodão.
Até a safra passada, a data da colheita era, no 
máximo, até o dia 15 de agosto e, 15 dias depois, 
os restos culturais deveriam ser destruídos. Segundo 
o presidente da Agopa, Marcelo Swart, o setor 
solicitou essa mudança por causa da ausência de 
chuva no início deste ano agrícola, que estendeu o 
ciclo da cultura e modificou todo o calendário. “Com 
novos prazos podemos seguir nossos trabalhos com 
mais tranqüilidade e sem perda de produtividade 
por colher a pluma antes da hora”, afirma. 

Novos prazos para colheita em Goiás

Participantes da BCI discutem um 
“Algodão Melhor“

Ausência de chuva estende o ciclo da cultura e 
modifica o calendário da colheita
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Representantes da cotonicultura dos nove estados 
produtores do Brasil e o presidente da Associação 
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), 
Haroldo Rodrigues da Cunha, além de integrantes 
de todos os elos da cadeia produtiva do algodão, 
participaram, no dia 7 de julho, da cerimônia de 
posse do novo presidente da Associação Baiana 
dos Produtores de Algodão (Abapa), João Carlos 
Jacobsen Rodrigues. A solenidade foi realizada no 
município de Luís Eduardo Magalhães, com público 
de mais de 350 pessoas. Jacobsen estará à frente 
da Abapa durante o biênio 2008/10. Será o terceiro 
mandato não consecutivo do empresário rural à 
frente da entidade, criada em 2000. Nos últimos dois 
anos, presidiu a Associação Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abrapa), cuja sede é Brasília.
João Carlos Jacobsen recebeu o cargo de Walter 
Horita, que, em seu discurso destacou a atuação dos 
funcionários e parceiros, que se dedicam diariamente 

João Carlos Jacobsen assume novamente a presidência da Abapa

Diretores da Associação Mineira dos Produtores 
de Algodão (Amipa) estiveram em Lomo Plata, 
no Paraguai, na região conhecida como Chaco. 
O objetivo da viagem foi visitar algumas lavouras, 
algodoeiras e usinas de beneficiamento de algodão 
adensado para fazer um levantamento das 
condições e técnicas aplicáveis a esse tipo de plantio. 
O intercâmbio permitiu uma troca de experiências 
com os produtores paraguaios, já que os mesmos 
investem há muito tempo no cultivo do algodão 
adensado. Com a constatação dos excelentes 
resultados que as lavouras têm apresentado, onde 
o clima e as características do solo se assemelham 
ao de Minas Gerais, principalmente ao norte do 
estado, é certo que as tecnologias lá aplicadas 
poderão, desde que adaptadas, ser implantadas a 
curto e médio prazo nas lavouras mineiras. 
Já no Brasil, os diretores estiveram na Fazenda 
Moitacá (BA), de propriedade da TCMA - 
Agropecuária, onde há dois anos os proprietários 
investem na produção de algodão adensando. 
Cultivam a variedade DP90B, com um espaçamento 
de 38 cm entre linhas, e uma população de 170 
mil plantas por hectare (ha). Com esse sistema 
de produção, o produtor diminui o custo com 
herbicidas e aproveita melhor o solo, extraindo 
mais nutrientes em função do aumento de 
plantas por (ha), além de manter a umidade por 
mais tempo. 

Com o plantio do algodão adensado, os produtores 
mineiros poderão melhorar o índice de produtivida-
de das áreas, diminuir os custos em conseqüência 
do aumento na lucratividade e resgatar o plantio 
em áreas de baixa altitude, predominantes no es-
tado. Porém, para que esses resultados possam ser 
satisfatórios, é necessário domínio e conhecimen-
to técnico para implantar, com sucesso, o algodão 
adensado em Minas. E é esse conhecimento que o 
departamento técnico da Amipa tem buscado para 
melhor orientar os produtores, porque os bons re-
sultados nas lavouras dependem do plantio e ma-
nutenção correta das áreas.

Algodão adensado pode ser tornar uma boa opção 
para os produtores de Minas

à causa do algodão da Bahia, como o vice-presidente 
Sérgio Pitt. Este, juntamente com Horita, recebeu na 
ocasião, um troféu de homenagem da entidade das 
mãos do novo presidente. “Deixo a presidência da 
Abapa me sentido mais completo. A experiência de falar 
e trabalhar pela coletividade são muito gratificantes. 
Desejo a João Carlos um grande mandato. Pela sua 
larga experiência e vocação, ninguém duvida de que 
ele terá êxito nesta função”, disse Horita.
Segundo João Carlos Jacobsen, a nova gestão trabalhará 
para manter as conquistas alcançadas pela fibra baiana, 
desde a criação da entidade, e ampliar a atuação em 
pontos como o comércio internacional do algodão da 
Bahia. “Já produzimos um dos melhores algodões do 
mundo e vamos mostrá-lo ainda mais, promovendo 
encontros e estreitando relacionamento com possíveis 
compradores no mercado asiático. Internamente, 
vamos continuar lutando pela sustentabilidade da 
nossa fibra”, afirmou o presidente.

Presidente da Amipa, Inácio Urban, participa da 
visita à Fazenda Moitacá
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Associação Mato-grossense de Produtores de 

Algodão (Ampa) realizou, no dia 21 de agosto, em 

Cuiabá, o seminário “Fertilizantes”. O evento, uma 

parceria com a Associação de Produtores de Soja 

de Mato Grosso (Aprosoja), reuniu produtores do 

estado para a discussão de estratégias voltadas ao 

mercado de fertilizantes. O seminário foi aberto com 

a apresentação do Projeto de Pesquisa de Fósforo em 

Mato Grosso, coordenado pelo engenheiro agrônomo 

Manuel Arturo Lira. 

“Cabe a nós fazermos modificações e buscarmos 

alternativas, dentro de uma soma de esforços, para 

obtermos sucesso”, destacou o presidente da Ampa, 

Gilson Ferrúcio Pinesso, assinalando que o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 

apóia a iniciativa. “Isso mostra que o governo federal 

está preocupado e, ao mesmo tempo, aberto a ações 

como essa”, disse o produtor.

Ampa quer pesquisas sobre presença de fósforo em Mato Grosso

Segundo Pinesso, na busca de encontrar a viabilidade 
para o estado, por meio da pesquisa de fósforo, que é 
considerado um dos mais importantes macronutrientes 
para a cultura, a Ampa e a Aprosoja já aplicaram R$ 1,6 
milhão dos R$ 6 milhões necessários para a conclusão 
do estudo. O presidente da Ampa lembrou que as 
entidades solicitaram auxílio financeiro ao Ministério da 
Agricultura para fazer o levantamento sobre a possível 
presença de fósforo em solo mato-grossense. 
A pesquisa, iniciada em agosto, está programada 
para ser concluída em 180 dias. “Daqui a seis meses 
teremos um diagnóstico preciso”, frisou o engenheiro 
agrônomo Manuel Arturo, acrescentando que Mato 
Grosso precisa de 650 mil toneladas do insumo por ano, 
o equivalente a 3.300 mil toneladas de superfosfato 
simples. Apesar do estudo estar no começo, Arturo 
garante que em Mato Grosso há fósforo. “Só não 
posso dizer ainda se é economicamente viável”, 

completou o engenheiro.

Ampasul faz aquisição da 2º máquina de HVI 
e credencia seu laboratório no Ministério da Agricultura

Em 2007, a Associação Sul Mato-grossense dos 
Produtores de Algdoão (Ampasul), em parceria com a 
Kuhlmann, implantou o seu laboratório de análise de 
HVI em Mato Grosso do Sul, visando prestar o serviço 
de análise tecnológica para todos os seus associados e 
demais produtores da região.
Na época, a empresa FMC Agricultural Products cedeu 
uma máquina em comodato para a Ampasul dar 
início aos trabalhos em seu laboratório. A demanda 
de amostras para análise na safra passada foi superior 
à capacidade de apenas uma máquina de HVI. Para 
atender os produtores, foi preciso reenviar parte das 
amostras para laboratórios em 
outros estados.
Assim, os associados reunidos em 
assembléia geral decidiram fazer 
a aquisição de uma máquina 
nova, já com recursos próprios da 
Ampasul. A máquina foi importa-
da da Índia e já está em funciona-
mento. Agora, o laboratório con-
ta com duas máquinas PREMIER 
ART (LS) 2MCT (Automatic Rapid 
Tester) e a partir desta safra, terá 
a capacidade de analisar quatro 
mil amostras/dia o que poderá 

resultar em mais de 400 mil amostras por safra. 
Este volume de análises deve atender toda a região 
norte do estado de Mato Grosso do Sul e demais 
regiões vizinhas dos estados de Goiás e Mato 
Grosso. Os resultados serão disponibilizados com 
maior agilidade, devendo ser entregue o certificado 
da análise aos produtores entre três e cinco dias. 
Após vários meses de trabalho para conformação do 
laboratório visual e HVI, a Ampasul conseguiu junto ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) o credenciamento do seu laboratório. Agora 
o certificado da análise de HVI receberá o atestado de 

aprovação do Mapa.
Periodicamente, o laboratório 
sofrerá auditorias dos técnicos 
do Ministério, que avaliarão o 
desempenho e a confiabilidade 
dos resultados das análises visu-
ais e tecnológicas do laboratório. 
Os produtores que utilizam o ser-
viço do laboratório da Ampasul 
podem contar agora com este 
mecanismo de confiabilidade nos 
resultados das análises, o qual 
gerará maior credibilidade junto 
ao mercado comprador.

Ampasul inaugura nova máquina 
em seu laboratório de HVI
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Fernando Prudente é engenheiro agrônomo e tem pós-graduação em marketing. 
Atualmente é gerente de cultura algodão da Bayer CropScience, onde atua 
há cinco anos, e possui mais de treze anos dedicados às áreas de vendas, 
desenvolvimento e marketing, também tem grande experiência no Cerrado 
brasileiro, onde desenvolveu projetos nas áreas de agricultura sustentável e 
programas de relacionamento com clientes e consultores.

Jornal da Abrapa:  Como a Bayer CropScience vê o setor 
algodoeiro no Brasil?
Fernando Prudente: Sabemos que o mercado busca cada 
vez mais o que há de melhor no segmento do algodão e a 
qualidade da fibra é um fator essencial para os cotonicultores, 
pois influencia diretamente o valor comercial do algodão. 
A cultura exige cuidados diferenciados e o mercado neste 
segmento é bastante exigente. A Bayer CropScience, 
com ferramentas de alta tecnologia e inovação, faz um 
permanente acompanhamento da lavoura algodoeira para 
oferecer soluções que melhor atendam às necessidades do 
cotonicultor brasileiro.

JA: Quais as soluções oferecidas pela empresa para 
beneficiar os produtores?
FP: Nosso diferencial é o “Linha Forte, Fibra Forte”, 
um programa de manejo integrado desenvolvido 
exclusivamente para a cultura do algodão, que contribui 
para que o produtor obtenha maior produtividade e mais 
rentabilidade. O programa conta com uma dos portfólios 
mais completos para o cultivo do algodão e auxilia o 
cotonicultor no monitoramento de todas as etapas de 
produção das lavouras.

JA: Qualquer produtor de algodão pode participar do “Linha 
Forte, Fibra Forte”? Como funciona?
FP: O programa é estruturado conforme a necessidade de 
cada produtor e pode otimizar a performance das soluções 
no controle de plantas daninhas, pragas e doenças, 
proporcionando lavouras mais vigorosas e altamente 
produtivas, além da alta qualidade da fibra produzida. De 
acordo com a demanda de cada cotonicultor, são oferecidos 
benefícios que vão desde sementes de alta tecnologia até 
maturadores e produtos que contribuem para a desfolha 
das plantas.
Um grande diferencial do programa “Linha Forte, 
Fibra Forte” é o apoio técnico especializado oferecido 
pela Bayer CropScience. Nossa equipe de algodão é 
preparada e capacitada para auxiliar o cotonicultor com 
acompanhamento da lavoura do início ao fim da safra. 
Além disso, os profissionais da equipe de algodão fornecem 
informações que contribuem para a melhor produtividade 
e rentabilidade das lavouras. Um grande destaque, recém-
incluído no “Linha Forte, Fibra Forte” é a nova variedade 
de semente de algodão FiberMax 910, que, desde julho, 
passou a integrar o programa.

JA: Quais são as vantagens dessa nova variedade?
FP: Entre os principais benefícios proporcionados pelo 
FiberMax 910 destacam-se seu alto potencial produtivo e 
elevada qualidade da fibra, que podem representar maior 
rentabilidade ao cotonicultor no final da safra. A variedade 
proporciona uma arquitetura de planta moderna que 
facilita o manejo e a colheita mecânica, além de resistência 
à doença azul e à bacteriose.

JA: E como foi desenvolvida essa nova semente?
FP: A variedade de algodão FiberMax 910 foi desenvolvida 
por meio de genética tradicional de alta tecnologia, que 

envolve o processo de cruzamento e seleção das melhores 
linhagens de algodão. O FiberMax 910 é resultado de um 
desses processos, sendo uma variedade convencional de 
semente de algodão adaptada para atender às necessidades 
dos cotonicultores brasileiros.

JA: E onde são feitas as pesquisas?
FP: No Brasil, a Bayer CropScience conta com um 
importante Centro de Pesquisa de Algodão, onde é 
desenvolvido o Programa de Melhoramento Genético. 
Trata-se de um trabalho intenso para obter variedades 
FiberMax mais produtivas e de alta qualidade de fibra 
e plantas mais sadias, por meio de cruzamentos e 
melhoramento genético tradicional das plantas de 
algodão. Este trabalho já resultou na descoberta de duas 
importantes variedades, a FiberMax 993, lançada em 
2006 e a FiberMax 910, que chega agora ao mercado.
A primeira variedade de semente FiberMax foi lançada 
em 1999, desenvolvida a partir de uma parceria entre 
a Bayer CropScience, Cotton Seed International e o 
CSIRO (Commonwealth Scientific & Industrial Research 
Organization), um dos mais importantes órgãos de 
pesquisa pública da Austrália.

JA: Além do FiberMax 910, quais os outros destaques da 
“Linha Forte, Fibra Forte”?
FP: Entre outros inseticidas incluídos no programa, destaca-
se o Oberon, única solução do mercado com performance 
inteligente – graças a um novo grupo químico descoberto 
pela empresa, atuando em todas as fases da mosca-branca. 
O produto é recomendado para o controle da mosca-branca 
e ácaros brancos e rajados.
Outro destaque no programa é o fungicida Nativo, produto 
de alta tecnologia desenvolvido no Brasil para atender às 
necessidades dos cotonicultores no controle das principais 
doenças que comprometem a cultura do algodão como 
ramulária e ramulose.
Além disso, merecem destaque também, o maturador 
Finish, que acelera o amadurecimento do algodão, 
deixando-o por menos tempo exposto às intempéries 
e pragas, e o desfolhante Dropp Ultra SC, que propicia 
efeito de desprendimento da folha quando ainda está 
verde, para não atingir a pluma e sujá-la. Ambos atuam no 
metabolismo hormonal da planta do algodão, favorecendo 
a qualidade da fibra.

JA: Há algo mais que gostaria de incluir?
FP: Estamos sempre atentos ao movimento do mercado de 
algodão e procuramos oferecer aos cotonicultores a linha 
mais completa para o controle de pragas, plantas daninhas 
e doenças. O “Linha Forte, Fibra Forte” é a melhor opção 
para o manejo adequado da lavoura, pois contribui para a 
maior produtividade e qualidade da fibra produzida e pode 
proporcionar mais rentabilidade ao produtor.
A Bayer CropScience é a empresa que mais investe em 
inovação tecnológica na área de ciência agrícola. Dessa 
forma, procura trazer aos produtores as melhores soluções 
para o manejo adequado das lavouras.

Eduardo Souza
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O melhor da genética 
a serviço da sua lavoura.

• Alta produtividade;
• Excelente sanidade;
• Maior segurança; 
• Alta qualidade de fi bra.

FiberMax – Uma genética de fi bra.

FM 993, FM 910 e FM 966.
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