


















Fig. 11 

Feijao-soja. 

Fig. 12 

Tremot;o. 

Cana de 4 semanas de idade. A leguminosa loi plantada ao mesmo tempo que 
a cana. 

tinho torna-se facil e de outro lado beneficia-se a cana. A cana 
aproveita esta pequena quantidade de calcario, mesmo ficando o 
pH abaixo do ponto 6timo. Terminando o plantio dum trecho, no 
tempo mais indicado, come9a-se entao o trato biol6gico da terra. 
Temos de fazer tudo, a fim de a cana nova encontrar todas condi-
96es pr6prias para born desenvolvimento. Queremos impedir que 
a terra se "assente" endurecendo-se e constituindo meio desfavora
vel as raizes em crescimento. 

As leguminosas sao as plantas capazes de abrir e soltar o solo. 
Plantamos duas carreiras de feijao-fradinho, feijao-soja, ou tremo90 
no espa90 entre os sulcos. Planta-se facilmente, p. ex., com a plan
tadeira de algodao puxada por tratorzinho ou por burro, ou com 
maquina de mao (um homem pode plantar sem dificuldade 1 ha por 
dia, pagando-se o servi90 por litro de semente plantada; pessoal 
treinado plan ta folgadamente 1 ½ a 2 alqueires com a maquina 
puxada pelo tratorzinho, conforme a topografia). A cana crescendo 
junto a leguminosa cresce mais do que a que se ache em terra cal
cinada pelo sol. 

Observa-se que a leguminosa deve ser escolhida segundo o tipo 
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Fig. 13 

Cana de 10 semanas de idade. 0 tremot;o foi plantado 8 semanas mais tarde. 

de solo. 0 tremo90 e especialmente adequado para solos de areia 
irrigados. Em solos secos e pesados nao se desenvolve satisfatoria
mente. 

A soja serve para as terras mais pesadas, desde que sejam fres
cas, desenvolvendo-se bem se nao faltar chuva. 

O fradinho e o feijao ideal para quase todos os outros tipos de 
terra, quebrando com as suas raizes fortes todas camadas espessas 
do solo. 

Nao podem ser usados de modo nenhum feij6es-cip6s, como mu
cuna ou outras trepadeiras, ainda que a mucuna, como aduba9ao 
verde, aplicada antes do plantio, seja a mais apropriada para a 
cana. 

Fig. 14 

Esquema do eleito do "Mulch-System". 

17 









Ninguem pode negar o efeito extraordinariamente benefico da 
sombra de vento. E claro! Todo gas carb6nico, proveniente da terra 
pode ser assimilado pela cana, possibilitando seu crescimento mara
vilhoso. 

A cana exposta ao vento luta com dificuldades para adquirir o 
gas carb6nico tao necessario para o seu desenvolvimento. Nunca po
demos alcan9ar o rendimento maximo sem prote�iio contra o vento. 

Cada usineiro certamente tera notado que uma cana plantada em 
declive que niio pode ser varrido pelo vento, medra muito melhor 
do que a mesma cana no mesmo solo, quando e este exposto ao
vento. ' 

Tenho a certeza de que os usineiros brasileiros podem bater o 
recorde mundial das safras maximas, ate hoje ainda no Havai, usina 
Ewans. Nao se pode, porem, plantar cana como se planta milho, 
porque a cana de qualidade e muito mais sensivel. 

Nao e ut6pico falarmos de 30 a 40 toneladas de a9ucar por al
queire enquanto produzimos agora s6 8 a 10 toneladas e ate me
nos, tambem por alqueire. Temos de deixar de aumentar horizon
talmente as nossas safras, pois nao possuimos bastante mao-de
obra. E muito mais econ6mico de aumentar verticalmente o rendi
mento. Assim se economiza muito em trato e dinheiro. E com o bio
trato podemos conseguir tal desiderato, porque em solos fofos com 
bastante materia organica, na sombra de vento e irriga9ao colhe
remos em 12 alqueires o que s6 colhemos hoje em 60. 

A ADUBA<,;!AO QUtMICA 

A aduba9ao quimica e indispensavel para altos rendimentos. T6-
das as canas-de-a9ucar altamente selecionadas possuem um rendi
mento maior que a cana nativa. Conseqlientemente diferem desde 
em suas exigencias. 0 seu sistema radicular e menos potente, ne
cessita portanto de solos bem macios em perfeito estado de flo
cula9ao, que s6 se alcan9a com suficiente abastecimento em mate
ria organica. Sao mais modestas em varios sais minerais, como em 
magnesio, calcio e boro, isto e, minerais que niio entram d'reta
mente na forma9ao da materia vegetal. Mas como deve produzir 
enormes quantidades de substancias, sao muito exigentes em mine
rais construtivos com nitrogenio ou fosforo, mas tambem em cata
lisadores como potassio. De modo que a maioria dos nossos cana
viais necessita uma aduba9ao quimica. Esta, porem, somente trara 
efeito econ6mico em solos fofos, isto e, macios e floculados e nunca 
em solos duros e decaidos. Aqui uma aduba9ao quimica e dinheiro 
perdido. Recomendam-se, pois, para safras de 100 a 120 toneladas 
de cana por hectare, aproximadamente: 
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44 kg (275 kg de salitre ou 200 kg de nitrocalcio); Nitrogenio .. . 

P,O, ....... . 

K,O ........ . 

50 kg (250 kg de superfoslato ou 125 kg de superlosfato-duplo); 

74,25 kg (175 kg de cloreto de potassio); 

CaO ....... . 288 kg (800 kg de po calcario) com ao menos de 7 a 8 % de 
magnesio). 

Recomenda-se encarecidamente tambem o uso de elementos me
nores, seja sob forma de uma solu9iio "Hoagland"

,. 
seja em �istura 

com os outros adubos. Especialmente importante e a aduba9ao com 
boro ( 5 kg/ha de borax, isto e, tetraborato de s6dio), zinco ( 3 kg(ha 
de sulfa to de zinco), manganes ( 4 kg/ha de sulfa to de manganes) 
e cobre (2,5 kg/ha de sulfato de cobre). 

DEFICltNCIAS MINERAIS 

Nitrogenio 

CANA-DE-A<;;:uCAR (Saccharum officinarum)

Nao ha nada mais triste do que um canavial deficiente em nitro
genio. O aspecto e pessimo. A can� e pequena, !i�a e �Ura com 
muito poucos colmos, enquanto as folhas sao clorotlcas ate _amar�
las. As f6lhas velhas secam e caem. As vezes, as canas sao ma1s 
avermelhadas. A qualidade da cana niio se deprecia muito, mas o 
rendimento por hectare e reduzidissimo. Em diversas variedades 
aumenta a fibrosidade continuando, porem, normal a pureza do 
caldo; nos casos extre�os a pureza e um pouco maior em rela!;aO 
aos outros canaviais devido a matura!;aO precoce da cana. 

E bem conhecido o fato de a pureza da cana aumentar a partir 
do momento em que o crescimento se acaba, isto e, a partir do mo
mento em que esta cessando a absor!;aO do nitrogenio (como tam
bem dos outros elementos), e baixar no dia em que se inicia de 
n6vo o crescimento (fig. 23). 

Por isso pode-se facilmente imaginar q11P. a cana defici��te ;m 
nitrogenio alcance mais cedo uma pureza alta, que os canavia1s saos 
da mesma zona. 

O nitrogenio geralmente se esgota muito depressa nos canaviais 
porque o abastecimento em materia organica e quase nulo, especial
mente nas fazendas que usam colher com a cortadeira. 

Embora o corte a mao seja mais caro, recompensa. porque evita 
a queimada danosa. Danosa pelos seguintes motivos: 

1) priva o canavial de t6da materia organica;
2) prejudica seriamente os pontos de renova9ao;
3) provoca a acidifica9iio da terra, esterilizando-a, a niio ser que

se tomem contra-medidas.
Geralmente, canaviais queimados tern de ser revonados. 
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suir folhas bem largas. Conforme a deficiencia dominante, as fol�as 
superiores ou inferiores apresentam primeiro o tecido entre as ner
vuras branco-amareladas, enquanto as nervuras permanecem ainda 
verdes, produzindo um efeito estriado, sendo as pontas das folhas as 
primeiras a serem atacadas. 

As pontas das folhas logo tomam uma pigmenta9ao avermelhada. 
Neste ponto, o tecido morre enquanto as nervuras permanecem ainda 
vivas. As pontas se rasgam e o fenomeno tipico desta deficiencia e 
a tendencia de a folha se rasgar em todos os pontos, onde o tecido 
morre. 0 tecido fino, mesmo quando ainda amarelo, carece comple
tamente de resistencia, sendo altamente quebradi90, rasgando por 
causa do vento ou por qualquer outro motivo. 0 colmo e mole e fino, 
curvando-se facilmente. (Fig. 30). 

Ferro 

Aparecem estrias clor6ticas paralelas as nervuras. As folhas api
cais podem ficar completamente brancas, exceto na superficie infe
rior das nervuras. E muito caracteristico as veias de verde-escuro 
entre o tecido branco-amarelado, cobrindo o comprimento total das 
folhas novas. Enquanto as folhas novas se tornam brancas, as medias 
sao estriadas e as velhas permanecem com a sua cor verde, muito 
viva. 
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