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O Grupo Ipiranga Agroindustrial tem investido 
em novas variedades para início da safra. 

A unidade Descalvado esta adotando novas 
opções varietais para aumento de produtividade 
no ciclo precoce. Dentre elas, a CTC9001 vem 
se mostrando uma aliada de peso.

Segundo Paulo Martinez, Gerente Agrícola 
da usina, a CTC9001 é extremamente adaptada 
a colheita mecanizada, possui boa soqueira, 
despalha fácil e tem uma excelente relação 
TCH x ATR. Sérgio Ribeiro e Paulo Martinez

Ipiranga - Descalvado/SP

 “Colhemos algumas áreas com a CTC9001 
nesse inicio de safra, dentre elas uma de 254ha 
com 13 meses de idade com produtividade 
média de 146 toneladas por hectare, totalizando 
mais de 18 toneladas de açúcar por hectare no 
2° corte”, analisa Sérgio Ribeiro, Supervisor de 
Colheita do Grupo Ipiranga.  

Segundo dados do Benchmarking CTC 
(2019), o resultado da CTC9001 foi 60% maior 
que a média das variedades da região de São 
Carlos, colhidas nessas mesmas condições.  

De acordo com informações do INMET  
da região (Figura 1), o  período de brotação da 
soqueira, estabelecimento e perfilhamento 
da CTC9001 foi impactado pelo o estresse 
hídrico. Entretanto, a variedade obteve uma 
forte recuperação e atingiu esse resultado 
superior.

Balanço Hídrico Climatológico Decendial
 Região São Carlos/SP
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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.

“No nosso manejo colhemos primeiro as canas de 
18 meses alocadas em ambientes restritivos. Local 
onde a CTC9001 está se mostrando um excelente 
material. Fato esse que até a primeira quinzena de 
maio, dos 10 maiores TAH de toda a área colhida, 
os 4 primeiros foram dessa variedade”.

“A CTC9001 vai no futuro ocupar boa parte do espaço 
da RB867515, principalmente pela adaptabilidade a 
colheita mecanizada e rusticidade. 

Temos na unidade Ipiranga Descalvado mais de 
60% das áreas em ambientes restritivos. A ideia é 
focarmos em variedades para essas condições. 

Na safra 18/19 plantamos 12% da nossa área com 
a CTC9001, o que representa hoje 5% do total 
cultivado. Na safra atual, a intenção é expandimos 
mais essa variedade para chegarmos em um cultivo 
de 10 a 15%”.

Como a CTC9001 se encaixa no manejo 
da unidade Descalvado ?

Qual sua intenção de plantio para o 
futuro?

CTC9001 NA UNIDADE DESCALVADO    

Atento às novas tecnologias do setor e 
bastante otimista com os resultados, Paulo 
Martinez comenta sobre sua experiência com 
a CTC9001.


