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A cafeicultura é uma atividade agrícola de grande importância para a economia brasileira. Entretanto, essa
atividade esta passando por grandes dificuldades conjunturais,  não só no Brasil mas também em outros países
produtores. Como produtor, o Brasil deve priorizar a produtividade e a qualidade, assim sendo, o conhecimento
de novas técnicas de produção tornam-se indispensáveis. A irrigação e a  fertirrigação são exemplos de
técnicas potenciais que maximiza a produção. Geralmente culturas que atingem idade superior a 10 anos,
apresentam uma queda na produtividade sendo um dos fatores determinantes, a falta de luminosidade nas
parte inferiores, o que provoca a morte dos ramos, a chamada “saia” do cafeeiro, onde geralmente se concentra
a maior parte da produção. Recomenda-se então realizar dentre os tratos culturais normalmente empregados,
um tipo de poda específica, a recepa, que proporciona uniformidade na cultura, dando-lhe condições para
alcançarem bons níveis de produção no futuro. Verifica-se desta forma que a técnica da poda no cafeeiro pode
ser essencial para a manutenção da produtividade. Com o objetivo de estudar as técnicas de irrgação, poda
(recepa) e fertirrigação sobre uma cultura do cafeeiro recepado no Sul de Minas, instalou-se um experimento
numa cultura de café Catuaí Vermelho IAC – 144, recepado, cultivado na Fazenda Muquem - FAEPE/UFLA,
localizada em Lavras (MG). Utilizou-se de um delineamento de parcelas subdivididas em faixa, tendo 4 blocos
casualizados, 4 parcelas (tratamentos de épocas de irrigação sorteados aleatoriamente sendo A = irrigada de
1o de junho a 30 de setembro, B = irrigada de 15 de julho a 30 de setembro, C = irrigada de 1o setembro a
30 de setembro e D não irrigada com adubação manual) e 4 subparcelas em faixa (tratamentos P1, P2, P3 e
P4,  que receberam respectivamente 4, 12, 24 e 36 aplicações de adubo via água de irrigação), cada subparcela
são compostas de 8 plantas em que as 6 plantas centrais são úteis. Os dados climáticos para determinar a
lâmina a ser aplicada foram obtidos juntos a estação climatológica instalada no campus da UFLA, em função
da evaporação acumulada no tanque classe “A” para o período entre as irrigações, que foram de 3 por
semana. Vale ressaltar que os parâmetros utilizados para avaliar a qualidade física do café foram quantidade
de defeitos e a classificação de peneiras. Em relação a quantidade de defeitos, realizou-se a análise de variância
dos principais defeitos, que foram: brocado; preto; concha; verde; ardido; marinheiro; mau granado e chocho,
por meio da qual não se verificou nenhum efeito dos parcelamentos de adubação e das épocas de irrigação
sobre os mesmos, sendo que a classificação por tipo ficou entre 6 e 7. E quanto ao resultado de análise de
peneira ( Nº9 a Nº18, variando entre peneiras oblongas e circulares) também não foi observado efeito significativo
dos tratamentos propostos. Estas conclusões devem ser avaliadas por mais alguns anos, uma vez que esses
resultados se restringem à 1ª safra após a recepa.
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