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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL
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Os cafeicultores, ás vezes, chegam a adotar determinadas técnicas de manejo que na maioria das vezes,
aumentam os custos de produção, sem, no entanto trazer benefícios econômicos. No caso da aplicação de
solução de sacarose via foliar, ela tem sido recomendada com uma fonte alternativa de carbono as plantas
com o objetivo de aumentar a produção. Entretanto a maioria dos experimentos com aplicação de sacarose via
foliar foi realizada em combinação com outros sais, não sendo possível verificar o seu efeito isoladamente.
Devido a falta de pesquisas mais conclusivas sobre  este assunto, os cafeicultores tem utilizado essa prática
de manejo alternativo como forma de recuperar lavouras depauperadas, aumentar de produção e até mesmo
promover uma diminuição no processo de intoxicação por glifosato. Em virtude desses fatos instigantes, foi
instalado dois experimentos na Fazenda Experimental de São Sebastião do Paraíso (EPAMIG), com o objetivo
de verificar o efeito da pulverização foliar de solução de sacarose na produtividade de cafeeiros. Foi utilizado
um talhão de Coffea arabica L. cultivar Catuaí IAC 15 com 7 anos de idade no espaçamento 3,8 x 0,8m. O
solo onde está implantada a lavoura foi classificado como Latossolo Vermelho distroférrico (LVd). A média das
temperaturas e das precipitações da região é de 20,8º C e 1470 mm respectivamente e uma altitude local de
890m. O primeiro (2001) e o segundo (2001 e 2002) experimento foram montados em delineamento em
blocos casualizados onde cada experimento era constituído de 10 épocas de aplicação e três posições de
pulverização da solução de sacarose (metade superior da planta, metade inferior da planta e pulverização na
planta toda).  A solução de sacarose foi aplicada na concentração de 2 %, com o uso de pulverizador costal
motorizado, sendo utilizado 300 ml de solução por planta. Utilizou-se três repetições por tratamento (combina-
ção de época e posição de aplicação da solução de sacarose). Cada repetição era formada de 5 plantas no
total sendo as três centrais a parcela útil. Todos tratamentos receberam os tratos culturais pertinentes para
a época, inclusive a testemunha que só não recebeu a pulverização com solução de sacarose. Foram realiza-
das as seguintes avaliações de características reprodutivas: produção em duas posições na planta (metade
superior e metade inferior da planta) e produção da planta toda. Também na parte superior e inferior da planta,
por ocasião da colheita, avaliou-se, peso de 100 frutos cereja (matéria fresca e matéria seca) e porcentagem
de frutos chochos. Para o primeiro experimento os resultados obtidos mostraram que a pulverização de sacarose
a 2 % foi mais eficiente no aumento de produtividade em comparação com a testemunha, quando realizada na
metade superior das plantas, nas combinações de épocas: agosto + setembro, agosto + outubro e agosto +
novembro. Para pulverização na metade inferior da copa as melhores combinações foram: agosto + setembro
e agosto + outubro. Na pulverização da planta toda os melhores tratamentos foram: agosto + novembro e
agosto + setembro + outubro + novembro. No segundo experimento que se iniciou em agosto de 2001 e foi
conduzido até maio de 2002 os melhores resultados no aumento de produtividade em comparação com a
testemunha, para pulverização na metade superior da planta, foram as seguintes combinações de época:
agosto + setembro +  março + maio, agosto + setembro + outubro + novembro + dezembro + janeiro +
fevereiro + março + abril + maio e somente no mês de março. Para pulverização somente na metade
inferior da copa os melhores resultados foram: agosto + setembro + outubro + novembro + dezembro +
janeiro + fevereiro + março + abril + maio e também somente no mês de março. Na pulverização da planta
toda, as combinações de época, que proporcionaram um aumento de produtividade foram: janeiro + março e
agosto + setembro + março + maio e janeiro + março. Vale ressaltar que as plantas que foram pulverizadas
na metade para cima e metade para baixo da copa receberam o dobro da quantidade de solução de sacarose
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