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Objetivou-se neste trabalho avaliar caracteres relacionados à produção de progênies de cafeeiro, como a
produtividade média de grãos nas primeiras três colheitas, o rendimento (relação “café da roça”/ café beneficiado)
e o tamanho dos grãos, pela proporção de grãos mais graúdos (“peneira 16 acima”). Foram avaliadas 25
progênies de cafeeiros (Coffea arabica L.), na sua maioria resistentes à ferrugem (Hemileia vastatrix Berk &
Br.), em Lavras, na região sul do Estado de Minas Gerais. O experimento foi instalado no Setor de Cafeicultura
do Departamento de Agricultura da Universidade Federal de Lavras - UFLA em fevereiro de 1998, no
espaçamento de 4,0x0,8m, em sistema denominado renque mecanizado. As progênies resistentes à ferrugem
foram selecionadas nas cultivares Icatu, Obatã, Catucaí, Tupi, Katipó, em germoplasma de Sarchimor e em
populações resultantes dos cruzamentos Eparrey x Sarchimor, Acaiá x Catimor e Mundo Novo x Sarchimor.
As progênies suscetíveis à ferrugem, consideradas testemunhas, foram selecionadas nas cultivares Catuaí,
Topázio, Rubi, Acaiá e Mundo Novo. O delineamento experimental utilizado foi o de látice triplo 5x5, com
parcelas de sete plantas, sendo  consideradas  como úteis para avaliação as três plantas centrais. As variáveis
estudadas foram a porcentagem de grãos com peneira igual ou superior a 16, o rendimento “café da roça”/
café beneficiado e a produção em sacas beneficiadas ha-1. A porcentagem de grãos com peneira igual ou
superior a 16 e o rendimento “café da roça”/café beneficiado foram obtidos a partir de uma amostra de 2,5 kg
de café colhido (“café da roça”), que foi seca em terreiro de concreto até atingir a umidade média de 11,5%.
Já a produção de grãos foi determinada pela massa total produzida pela parcela experimental, ajustando seu
rendimento para sacas de café beneficiado ha-1 utilizando-se os dados obtidos para a amostra de cada parcela
e a população de plantas por hectare. Os dados são referentes às médias obtidas nas três primeiras colheitas
(ano-safras 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003). O rendimento “café da roça”/café beneficiado não diferiu
entre as progênies e foi em média de 4,9 (4,9 kg de “café da roça”/1,0 kg de café beneficiado). Já para a
característica porcentagem de grãos com peneira igual ou superior a 16, observou-se que somente a progênie
Mundo Novo x Sarchimor foi inferior às demais, com apenas 35% de peneira 16 acima, enquanto as demais
progênies exibiram rendimento entre 55 e 80%.  Para a variável produção de grãos as progênies Icatu Vermelho
IAC-4045, Tupi IAC-1669-33, Mundo Novo x Sarchimor e Icatu IAC-4782 apresentaram valores inferiores às
demais progênies avaliadas, com média entre 7,0 e 15,0 sacas de 60 kg de café beneficiado ha-1.  As demais
progênies destacaram-se no grupo superior, diferindo estatisticamente daquelas mencionadas anteriormente,
com média de produção entre 17,0 e 25,0 sacas de 60 kg de café beneficiado ha-1 nas primeiras três colheitas.
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