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PRODUTIVIDADE, RENDIMENTO E QUALIDADE DO CAFÉ CV. TOPÁZIO MG 1190 EM FUNÇÃO DA
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O uso da irrigação em conjunto com a fertirrigação na cultura do cafeeiro está aumentando a cada dia e
necessita-se de um estudo mais aprofundado, principalmente na área de fertirrigação. Sendo assim, avaliou-se
a produtividade, rendimento e qualidade do café irrigado com diferentes lâminas e parcelamentos de fertirrigação.
O trabalho foi desenvolvido na área experimental da Universidade Federal de Lavras, Lavras-MG, em uma
lavoura cafeeira de 28 meses de idade da cultivar Topázio MG-1190 com espaçamento 1,80 x 0,70 m. O
sistema de irrigação utilizada foi por gotejamento. Formou-se uma faixa molhada próximo ao tronco do cafeeiro
e os emissores estavam distanciados a 40,0 cm entre si com vazão de 4 L/H. O delineamento utilizado foi o de
blocos casualizados em esquema de parcela subdividida com 4 repetições. Utilizou-se 4 níveis de lâmina
d’água nas parcelas (0, 40, 80 e 120 % da evaporação do tanque “Classe A”) e três níveis de parcelamento
de nutrientes N e K (4, 8 e 12 vezes) nas sub-parcelas. Cada parcela foi composta de 24 plantas sendo 18
úteis. Verificou-se o rendimento da safra 98/99 e 99/00 pela análise de variância e, quando significativo,
utilizou-se regressão para variável quantitativa e teste de média Scott-Knott para variável qualitativa, bem
como a qualidade sensorial e química para verificar o padrão de aceite do produto para exportação. Os
resultados mostraram que a produtividade e o rendimento melhorou com o aumento da lâmina, verificando-se
uma tendência linear nas duas safras. O parcelamento não influenciou significativamente em nenhuma das
variáveis. A qualidade ficou dentro dos padrões para exportação, com tendência de melhora no segundo ano
avaliado.
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