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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL
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A produção de mudas de cafeeiro constitui-se num fator importante e até mesmo limitante da produtividade
da cultura. Dentre os fatores que interferem na produção de mudas de cafeeiro com qualidade superior, o
substrato e sua fertilização são fatores muito importantes, pois além de afetarem o crescimento e o
desenvolvimento das mudas no viveiro, afetam também na implantação da lavoura. Com o objetivo de avaliar
a eficácia de substratos e doses de fertilizante de liberação gradual dos nutrientes, desenvolveu-
se um experimento em viveiro de cobertura alta da área do Setor de Cafeicultura do Instituto de Ciências
Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia - ICIAG - UFU, localizado na Fazenda Experimental do Glória,
Br 050, Km 78, no período de setembro de 2002 a fevereiro de 2003. O delineamento experimental utilizado
foi o de blocos casualizados, com os tratamentos distribuídos em esquema fatorial 2 x 5, com três repetições;
sendo os fatores: 2 substratos (Plantmax e Bioplant) e 5 doses do fertilizante de liberação gradual (Osmocote),
correspondentes a 0; 150; 300; 450 e 600 g do fertilizante por 55 L de substrato. Utilizou-se a formulação
15-10-10 + micronutrientes. A parcela foi constituída por dezesseis tubetes, adotando-se como área útil os
quatro tubetes centrais. Foram utilizadas plântulas da cultivar Acaiá Cerrado, linhagem 1474, provenientes de
sementeira de areia lavada, sendo a repicagem realizada quando as plântulas estavam no estádio de palito de
fósforo. O controle de pragas e doenças foi realizado conforme a necessidade. Para a avaliação do
desenvolvimento das mudas foram avaliadas as seguintes características: altura de planta, diâmetro de caule,
número de pares de folhas, área foliar, matérias secas de parte aérea, do sistema radicular e total. Concluiu-
se que o substrato Plantmax proporcionou um melhor desempenho das mudas de cafeeiro nas características
diâmetro de caule, altura de planta, matérias secas da parte aérea, sistema radicular e total. Obteve-se
maiores valores das características número de pares de folhas e diâmetro de caule quando as doses do fertilizante
foram de 506,08 g e 435,04 g de Osmocote/55 L de substrato, respectivamente; para as demais características
(altura de planta, matérias secas de parte aérea, de raiz, total e área foliar) houve resposta linear crescente
com o aumento das doses do fertilizante.
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