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EFEITO DO SILÍCIO NA INTENSIDADE DA CERCOSPORIOSE EM MUDAS DE CAFEEIRO
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O objetivo deste estudo foi avaliar a intensidade da cercosporiose (Cercospora coffeicola Berk. & Cooke) em
mudas de cafeeiro, cultivar Catuaí IAC 99, em função de diferentes doses de silicato de cálcio e de sódio
adicionadas ao substrato. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro
repetições, obedecendo-se um arranjo fatorial 2 x 4, com duas fontes de silício: silicato de cálcio (CaO- 18%,
SiO- 63%) e silicato de sódio (Na2O- 18%, SiO2- 63%) e as doses 0; 0,5; 1 e 2 g de silicato de cálcio e de
sódio, as quais correspondem a 0; 0,315; 0,63 e 1,26 g de SiO2 por quilo de substrato, respectivamente. A
unidade experimental foi composta por nove plantas, uma por recipiente.  Foram realizadas cinco avaliações
quinzenais para obter o número de plantas doentes, o número de folhas lesionadas por planta, número de
lesões por folha, o número total de lesões por planta. Ao término das avaliações, foram mensurados os teores
de Si e de lignina contidos nas mudas. A área abaixo da curva de progresso do número de folhas lesionadas por
planta (AACPNFL) e a área abaixo da curva de progresso do número de lesões por folha (AACPLF) não
apresentaram diferença significativa com adição de silício ao substrato. A área abaixo da curva de progresso
do total de lesões (AACPTL) foi influenciada pela interação fonte x doses, com menor valor observado na dose
de 0,84 g de silicato de sódio. As doses de silicato (SiO2) influenciaram tanto a área abaixo da curva de
progresso do número de plantas doentes (AACPPD) como a concentração de lignina nas folhas. Observou-se
decréscimo linear para AACPPD e aumento na concentração de lignina até a dose de 0,52 g de silício. O teor
de SiO2 no caule apresentou maior média para a fonte silicato de sódio e aumento na concentração do elemento
a partir da dose de 0,52g de SiO2.
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