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Algodão brasileiro apresenta competitividade em solo norte-americano

Foto: Belize, raça Angus em pastagens Marangatú. Por Marangatu Sementes.

Foto: Valdinei Sofiatti - Lavoura de algodão. As cultivares BRS 286, BRS 293, BRS 335
foram avaliadas no Mississippi, Tennessee e Texas

Três cultivares convencionais
de algodão desenvolvidas pela
Embrapa estão sendo
testadas em lavouras
americanas dos estados de
Mississippi, Tennessee e
Texas, e têm apresentado alta
produtividade e baixo custo de
produção.
“Os primeiros testes
demonstraram a excelente
qualidade da genética da
Embrapa”, informa o gerenteadjunto de mercado da
Embrapa Produtos e Mercado,
Rafael Vivian. “A introdução de
cultivares convencionais −
BRS 286, BRS 293 e BRS 335
− nos Estados Unidos, onde
98% dos plantios são com o
produto transgênico, é uma
conquista para o Brasil
participar do mercado

internacional de sementes de algodão”, enfatiza.
O gerente ressalta a importância de o País estar entrando com um produto não-transgênico em um ramo
tradicional da agricultura norte-americana. “Além de introduzir genética brasileira em um país com longo
histórico no cultivo do algodão, estamos rompendo barreiras culturais na adoção de uma tecnologia
genuinamente tradicional”, reforça Vivian.
Otimista, Vivian acredita que nos próximos anos os plantios com algodão da Embrapa devem ocupar mais
áreas, especialmente no Texas, principal produtor dos Estados Unidos, com cerca de dois milhões de hectares
e uma produtividade média que não ultrapassa os 1.500 kg/ha. “É um índice produtivo baixo porque chove muito
pouco e de forma irregular”, diz. Mesmo com a falta de chuvas, as cultivares brasileiras têm potencial produtivo
semelhante às norte-americanas. Por esse motivo, Vivian acredita que as cultivares brasileiras podem, em
curto prazo, ser uma boa opção para a exploração comercial nos estados integrantes do chamado cinturão
algodoeiro dos Estados Unidos.
Essa parceria entre as duas empresas teve início em julho de 2015, quando um Acordo de Cooperação Técnica
foi feito com o objetivo de avaliar, selecionar e finalizar o desenvolvimento de cultivares BRS ou linhagens
convencionais de algodão da Embrapa para registro e exploração comercial nos Estados Unidos. Foi assim que
o produto da Embrapa foi cultivado, pela primeira vez, em solo norte-americano.
Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
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