ESTRATÉGIAS
VENCEDORAS
POSICIONAMENTO & MANEJO
CTC9002: NO RADAR DO GRUPO ECONÔMICO BALBO
O
Grupo Econômico Balbo, referência em
sustentabilidade, tem grande representavidade quando o
assunto é açúcar orgânico, cogeração de energia e plástico
verde. O grupo atualmente contempla as unidades Santo
Antonio, Uberaba e São Francisco que tem a capacidade de
processar 6,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.
O CTC conversou com Marcus Paulo Pereira Lima,
Gerente Agrícola da unidade Uberaba, que falou sobre o desafio
de encontrar variedades tardias que se adequem a seu manejo,
que hoje representa em torno de 25% de seu canavial.

ENTREVISTA COM O GERENTE AGRÍCOLA
MARCUS PAULO
Quais os problemas mais comuns enfrentados no
manejo de final de safra?
“Os principais problemas são o tombamento do
canavial, com enraizamento aéreo e brotação lateral, que impacta
diretamente nos índices de impurezas vegetais e minerais,
causando altos prejuízos no processamento da matéria-prima. ”

Nesse contexto, quais são as características
varietais que você procura atualmente?
“São desejáveis porte ereto, sanidade foliar (manter
verde na seca), responsiva a maturador, florescimento raro,
ótima brotação de soqueira, estabilidade na produção TCH
(sem quedas bruscas de um corte para outro).
Com o advento do plantio mecanizado, ter ótima
brotação para estas condições é fundamental.”
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Quais são as variedades preenchem tais
requisitos na sua opinião?

Qual é a representatividade da CTC9002 no
planejamento de plantio da Usina Uberaba?

“Utilizamos a SP80-3280 por ser consagrada
no manejo tardio, apesar da sua restrição ao plantio
mecanizado, alto índice de danos de gemas e gasto
de mudas.
Atualmente estamos investindo na CTC9002
para compor esse nicho devido a sua ótima brotação
de soqueira, excelente colheitabilidade (porte ereto)
e pela alta resposta a maturadores no final de safra.”

“Planejamos seguir com a CTC9002 entre
8% a 10% do plantel da usina, considerando nosso
plano de plantio como um todo.”

ÁREA DE CTC9002 NA USINA UBERABA
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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.

