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CTC9002 É DESTAQUE NA USINA DA MATA
Variedade se manteve produtiva mesmo após aproximadamente 90 dias sem chuva
A Usina Da Mata, localizada em Valparaíso/SP está entre
as maiores moagens da região. Com a visão da empresa de
ampliar a produção e ser referência no mercado, a utilização de
novas tecnologias se torna um fator indispensável.
Como é de conhecimento do setor, a região do noroeste
paulista é desafiadora para a produção de cana-de-açúcar em
função do clima restritivo e solos em sua maioria desfavoráveis.
Portanto, faltam opções de variedades novas que se adequem a
estas condições.

USINA DA MATA, VALPARAÍSO/SP

Com o objetivo de aumentar a produtividade por meio de novas tecnologias, a Usina Da Mata vem apostando
em novas variedades como a CTC9002, material de manejo médio/tardio. Para o coordenador técnico da Usina Da
Mata, Agerlan Ferreira da Silva, a CTC9002 vem se destacando pela colheitabilidade, que pode promover redução de
perdas na mecanização e diminuição de impurezas, e consequentemente, uma maior qualidade de matéria-prima.
“Tivemos exemplos de canaviais de 1º corte (14 meses de idade) da CTC9002 produzindo, em média, 152 toneladas
por hectare e a variedade estava totalmente ereta”.

COLMO DE CTC9002 PESANDO 3,1KG APÓS PERÍODO DE SECA

ANO 2018

De acordo com dados do INMET, o déficit hídrico na região
de Araçatuba durante o período de plantio e colheita desta variedade
foi de 750mm, sendo em setembro e outubro/2017 e abril, maio e
junho/2018 os meses mais críticos.
Segundo o Gerente Agrícola da Usina Da Mata, José Luiz Vieira,
“a CTC9002 nos surpreendeu durante esse período de 90 dias sem
chuva. Colhemos uma área de 130 hectares que produziu 20 toneladas
de açúcar por hectare no primeiro corte”.

JOSÉ LUIZ VIEIRA, GER. AGRÍCOLA DA USINA DA MATA.

ÁREA DE CTC9002 NA USINA DA MATA, COLHEITA REALIZADA EM JULHO
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Todas as informações sobre as cultivares, fornecidas verbalmente ou por escrito pelo CTC, seus funcionários ou
representantes, são dadas de boa fé e não como garantia do CTC quanto ao seu desempenho, que pode variar de
acordo com as condições climáticas, de manejo e de outros fatores.
Para mais detalhes, consulte o arquivo “Aviso Legal“ na página www.ctc.com.br/variedadesctc/avisolegal

Plante certezas.

