
216

AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E VIGOR VEGETATIVO DE LINHAGENS DAS CULTIVARES CATUAÍ
VERMELHO E CATUAÍ AMARELO PLANTADAS ISOLADAS E EM DIFERENTES COMBINAÇÕES
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O experimento foi instalado em um Latossolo Vermelho distrófico (LVd), na Fazenda Experimental de EPAMIG
em São Sebastião do Paraíso, MG, numa altitude de 890m, latitude 20º55’S e longitude 46º55’W com
precipitação pluvial média de 1470 mm distribuídas de outubro a abril, e temperatura média anual
de 20,8ºC, com o objetivo de avaliar as características de produtividade e de vigor vegetativo de linhagens das
cultivares Catuaí Vermelho (IAC 44, IAC 81 e IAC 99) e Catuaí Amarelo (IAC 47, IAC 62 e IAC 86), no
período de 1994 a 1999, plantadas isoladas e em diferentes combinações. O experimento foi instalado
obedecendo ao delineamento experimental de blocos ao acaso, com três repetições, parcelas constituídas
de doze covas com uma planta por cova, adotando o sistema de manejo usualmente empregado na
região, no espaçamento de 3,50 m entre linhas x 1,00 m entre covas.  As linhagens foram agrupadas por
cultivar e plantadas isoladas e combinadas nas proporções de 33% e 50%. Os tratamentos foram os
seguintes: T1 = ‘Catuaí Vermelho’ IAC 44;  T2 = ‘Catuaí Vermelho’ IAC 81; T3 = ‘Catuaí Vermelho’ IAC
99;  T4 = IAC 44 com IAC 81;  T5 = 0IAC 44 com  IAC 99; T6 = IAC 81 com  IAC 99; T7 = IAC 44 com
IAC 81 e IAC 99; T8 = ‘Catuaí Amarelo’ IAC 47; T9 = ‘Catuaí Amarelo’ IAC 62; T10 = ‘Catuaí Amarelo’
IAC 86; T11 = IAC 47 com IAC 62; T12 =  IAC 47 com IAC 86 ;T13 =  IAC 62 com IAC 86 ; T14 =  IAC
47 com IAC 62 e IAC 86. Foi avaliada a produtividade de grãos,  para estudo das linhagens. As colheitas
foram realizadas na primeira quinzena do mês de junho, avaliadas em quilos de café cerejas por parcela,
das quais foram retiradas amostras de 2 kg/parcela, que foram acondicionadas em sacos de plástico
telado para secagem em terreiro até atingir o ponto de umidade em 11,5%. Posteriormente foram
beneficiadas para cálculo do rendimento de café beneficiado e transformando a produção para sacas de
café beneficiado por hectare. As análises foram realizadas considerando a característica de produtividade,
avaliada individualmente, em parcelas subdivididas no tempo. Na análise estatística foi considerado o teste de
Scott Knot a 5%  para comparação de médias. Em função dos resultados ficou evidenciado que as melhores
produtividades ocorreram na cultivar Catuaí Vermelho IAC 81 isolada, na combinação de ‘Catuaí Vermelho’
IAC 44 com IAC 81 e na combinação de ‘Catuaí Vermelho’ IAC 81 com IAC 99, ambas combinações na
proporção de 50% de cada linhagem, e as de ‘Catuaí Amarelo’ IAC 62 isolada e na combinação de ‘Catuaí
Amarelo’ IAC 47 com IAC 62, contendo 50% de plantas de cada linhagem. As menores produtividades
ocorreram para ‘Catuaí Amarelo’ IAC 86 e IAC 47 e ‘Catuaí Vermelho’ IAC 44 quando cultivadas de forma
isolada, e nas combinações de ‘Catuaí Amarelo’ IAC 47 com a IAC 86 na proporção de 50% de cada; nas
combinações de ‘Catuaí Amarelo’ IAC 47 com IAC 62 e IAC 86 e  de ‘Catuaí Vermelho’ IAC 44 com IAC 81
e IAC 99, contendo 33% de plantas de cada linhagem. Com relação ao vigor vegetativo, as menos vigorosas
foram a ‘Catuaí Vermelho’ IAC 44 plantada de forma isolada e a combinação de ‘Catuaí Vermelho’ IAC 44
com IAC 81 e IAC 99.  Pelos resultados obtidos foi verificado que houve efeito das combinações de cultivares
do cafeeiro sobre a produtividade e vigor vegetativo. Linhagens das cultivares Catuai Vermelho e Catuai
Amarelo plantadas em combinações podem ser mais produtivas e vigorosas quando comparadas ao plantio
isolado.
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