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POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR DO CAFEEIRO SOB DIFERENTES CRITÉRIOS DE IRRIGAÇÃO E DENSIDADES
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Dentre os métodos indicadores do momento adequado para se inciar as irrigações de uma cultura, existem
aqueles que se baseaiam em parâmetros da própria planta. O potencial hídrico foliar é um dos parâmetros da
planta que mais tem sido estudado para esta finalidade. Na região de Lavras/MG, já foram encontradas respostas
positivas ao uso do potencial hídrico foliar como indicador de deficiência hídrica no cafeeiro e conseqüentemente
da necessidade de irrigação. No período de agosto-setembro 2002, quando não ocorreram precipitações,
determinou-se o potencial hídrico foliar (Èf) do cafeeiro em subpartcelas de um experimento instalado na
Universidade Federal de Lavras com o objetivo de determinar, em cinco densidades de plantio, 2500 (4,0x1,
0m), 3.333 (3,0x1, 0m), 5.000 (2,0x1, 0m), 10.000 (2,0x0, 5m) e 20.000 (1,0x0, 5m) plantas por hectare,
o efeito de duas irrigações semanais calculadas pelo software SISDA3.5 e de irrigações iniciadas sob quatro
diferentes tensões de água no solo (-20kPa, -60kPa, -100kPa e -140kPa na profundidade de 25cm).). Utilizou-
se uma Câmara de pressão Scholander para determinar o potencial hídrico foliar, no horário das 6:00h da
manhã (antemanhã ), de 3 folhas de cada três plantas centrais das subparcelas, no dia da irrigação e um dia
após a mesma. Nas densidades de 2500 e 20000pl/ha foram tomadas medidas nas plantas submetidas aos
tratamentos de irrigação iniciados com tensões de água no solo de 20, 60 e 100kPa e nos tratamentos
irrigados de acordo com o SISDA3.5; na densidade de em 3.333pl/ha foram tomadas medidas nos tratamentos
com tensões de 20, 100, 140kPa e nos tratamentos de manejo SISDA3.5; na densidade de 5000pl/ha foram
tomadas medidas nos tratamentos com tensões de 20, 60kPa e no manejo SISDA3.5; com de 10000pl/ha
foram tomadas medidas nos tratamentos com tensões de 20kPa e no manejo SISDA3.5. Determinou-se também
a evolução dos valores de Èf  nos horários de 6:00, 9:00, 12:00, 15:00 e 17:00horas nas plantas submetidas
ao manejo SISDA3.5. Foram retiradas amostras de umidade do solo a 25cm de profundidade nos tratamentos
em que foram realizadas medidas de Èf. Os resultados da determinação do Èf  antemanhã, indicam redução no
módulo dos valores um dia após a irrigação para todas as tensões, com exceção de 20kPa (10000pl/ha) e no
manejo SISDA3.5. O módulo dos valores de Èf  antes da irrigação foram inferiores a 1000kPa, mesmo nas
tensões mais altas de umidade no solo. Os valores de Èf  não se alteraram acentuadamente antes e após a
irrigação e nem em função das diferentes densidades. A análise do Èf após a irrigação para o tratamento de
tensão de 60kPa indicou redução no módulo dos valores nas densidades de 2500, 5000 e 20000pl/ha, mas
esta redução no módulo dos valores só foi significativo no plantio superadensado (-580 kPa antes para -283
kPa  um dia após a irrigação). Quando se determinou o Èf  antemanhã para o manejo SISDA3.5, observou-se
que os valores obtidos no dia posterior a irrigação apresentavam um módulo maior do que obtidos antes de
irrigar. Quando se determinou a evolução de Èf  nos horários de 6:00, 9:00, 12:00, 15:00 e 17:00 horas se
verificou o mesmo comportamento as 6:00, 9:00, e 17:00horas em praticamente todas as densidades de
plantio. Já, nos horários mais quentes do dia (12:00, 15:00horas) verificou-se  redução no módulo de Èf .
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