Características Agronômicas das Variedades SP

SP89-1115 (CP73-1547)
Destaca-se tanto pela sua alta produtividade e ótima brotação de soqueira (inclusive sob a palha),
como pela sua precocidade e alto teor de sacarose; é recomendada para colheita até o meio da safra,
respondendo positivamente à melhoria dos ambientes de produção. Apresenta hábito semi-ereto e
baixa fibra; floresce freqüentemente, porém com pouca isoporização. Mostrou-se resistente ao carvão,
mosaico, ferrugem, escaldadura e amarelecimento, sendo suscetível à broca.

SP90-3414 (SP80-1079 x SP82-3544)
Destaca-se pelo seu porte ereto, por não florescer, isoporizar pouco e pela sua alta produção, sendo
recomendada para colheita do meio para o final da safra, nos ambientes de alto potencial de produção,
respondendo positivamente à melhoria deles. Apresenta teor de sacarose e de fibra médios. Com
relação às doenças e pragas, mostrou-se suscetível à escaldadura e intermediária ao carvão e broca.

SP91-1049 (SP80-3328 x SP81-3250)
Destaca-se pela precocidade e alto teor de sacarose, sendo recomendada para colheita no início da
safra; foi mais produtiva que a RB72454 nos ambientes de produção desfavoráveis. Apresenta hábito
semi-ereto, médio teor de fibra; floresce pouco, mas isoporiza. Mostrou-se resistente às principais
doenças e pragas, sendo considerada de suscetibilidade intermediária ao carvão e à cigarrinha.

SP90-1638 (SP78-4601 x ?)
Destaca-se pelo ótimo perfilhamento e brotação de soqueira (inclusive sob a palha), por não florescer,
isoporizar pouco e pela sua alta produção, sendo recomendada para colheita do meio para o final da
safra, nos ambientes com alto potencial de produção. Apresenta hábito semi-ereto e baixa fibra, teor
de sacarose e precocidade médios. Nos testes de doenças e nas avaliações às pragas, apresentou
suscetibilidade apenas à escaldadura.

SP80-185
Destaca-se pela produtividade agrícola e sanidade, além do porte ereto que lhe confere boa
adaptabilidade ao corte mecanizado; o teor de fibra é alto, com florescimento médio e pouca
isoporização; responde bem à maturadores químicos e reguladores de crescimento; a exigência em
fertilidade do solo é média e a brotação de soqueira é ótima; possui desenvolvimento inicial lento e
hábito foliar ereto que prejudicam o fechamento de entrelinha no início do ciclo; é resistente à
ferrugem, mosaico e escaldadura, e tem reação intermediária ao carvão; não apresenta sintomas de
amarelecimento; possui reação intermediária para suscetível à broca.

SP80-1816
Destaca-se pela brotação de soqueira, rápido desenvolvimento vegetativo e porte ereto, sendo
excelente opção para o corte mecanizado de cana crua; apresenta boa resposta na aplicação de
maturadores químicos; o perfilhamento é excelente, assim como o fechamento de entrelinhas; não
floresce, o teor de fibra é alto, não apresenta tombamento e a exigência em fertilidade do solo é média;
possui sensibilidade média a herbicidas; a maturação é semi-precoce na cana-planta e um pouco mais
precoce na soca, atingindo altos teores de sacarose; tem resistência intermediária à broca e boa
sanidade às outras principais doenças; não tem mostrado os sintomas de amarelecimento.

SP80-3280
Destaca-se pelo alto teor de sacarose e produtividade em soqueira; o seu perfilhamento é
intermediário e o fechamento das entrelinhas é bom, devido ao crescimento inicial vigoroso; floresce,
no entanto apresenta pouca isoporização; seu teor de fibra é alto, o tombamento é regular e a
exigência em fertilidade do solo é média; tem boa brotação de soqueira; apresenta sensibilidade média

a herbicidas e resistência ao carvão, mosaico e ferrugem e é tolerante à escaldadura; não tem
mostrado sintomas da síndrome do amarelecimento; apresenta suscetibilidade à broca.

SP80-3480
Essa variedade obteve resultados expressivos na produtividade das soqueiras nos ensaios de
competição de variedades; é recomendada para solos de média para baixa fertilidade, para colheita do
meio para o final de safra; apresenta porte ereto, excelentes brotação de soqueira e perfilhamento,
fechando rapidamente as entrelinhas; seu teor de fibra é alto e não floresce nem isoporiza; não
apresenta sensibilidade a herbicidas; é resistente ao carvão e mosaico, apresenta reação intermediária
à escaldadura e à ferrugem, e também é intermediária à broca; não tem mostrado sintomas de
amarelecimento.

SP83-5073
Destaca-se principalmente pela alto teor de sacarose e precocidade; apresenta boa brotação de
soqueira com perfilhamento médio, exigência média em fertilidade do solo, sendo que não floresce e
não isoporiza; seu teor de fibra é alto; não apresenta sensibilidade a herbicidas; apresenta respostas
significativas em acréscimos de pol % cana à aplicação de maturadores químicos; é resistente à broca
dos colmos, ao mosaico e à escaldadura, sendo intermediária ao carvão e à ferrugem; tem
apresentado sintomas de amarelecimento no início e final do ciclo em condições de estresse hídrico.
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