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A eficiência nutricional de mudas enxertadas de Coffea arabica L. foi avaliada em cultivo hidropônico, no
estudo do efeito de diferentes porta-enxertos, utilizando-se o cultivo em areia, fornecendo os nutrientes
com solução nutritiva circulante. Foram utilizados como enxertos e também como pés-francos os seguintes
genótipos de C. arabica: Catuaí Vermelho IAC 15, Oeiras MG 6851, H 419-10-3-1-5 e H 514-5-5-3.
Como porta-enxertos foram empregados três genótipos de Coffea canephora: Apoatã LC 2258, Conillon
(M-1), Robustão Capixaba (Emcapa 8141) e um genótipo de Coffea arabica: Mundo Novo IAC LCMP
376-4-32. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 20 tratamentos  e  quatro
repetições, sendo  quatro  pés-francos e 16 combinações de enxertia. Utilizou-se o teste “ t ” de
Student, a 5% de probabilidade para comparação entre médias. De acordo com os contrastes entre
médias para a avaliação da eficiência de uso de nitrogênio (EFUN), observa-se que as combinações de
enxertias Catuaí 15/Apoatã, H 514-5-5-3/Apoatã e H 514-5-5-3/M.Novo tiveram aumentos significativos
na eficiência de uso do nitrogênio, quando comparadas com os pés-francos do Catuaí 15 e H 514-5-5-
3. As combinações de enxertias Oeiras/Apoatã, Oeiras/Conillon M.1, Oeiras/Emcapa 8141, H 419-10-3-1-5/
Conillon M.1, H 419-10-3-1-5/Emcapa 8141 e H 514-5-5-3/Conillon, tiveram redução significativa no uso de
nitrogênio, quando comparadas com os respectivos pés-francos. Com relação à eficiência de absorção de
nitrogênio (EFAN), a enxertia Oeiras/Emcapa teve aumento de 28%. E para a característica eficiência de
translocação de nitrogênio (EFTN), o porta-enxerto Conillon mostrou-se eficiente em translocar o nutriente
para a parte aérea, em todas as combinações de enxertias; já os porta-enxertos Apoatã e Mundo Novo não
tiveram resultados significativos. Avaliando a eficiência de uso de fósforo (EFUP), verificou-se que o genótipo
Apoatã, utilizado como porta-enxerto, proporcionou melhoria no uso do nutriente, nas combinações com Catuaí
15 e H 514-5-5-3 em 82,8% e 58,5% respectivamente, as demais combinações de enxertias não tiveram
diferenças significativas. Com relação à característica eficiência de absorção de fósforo (EFAP), nenhuma
enxertia superou significativamente os respectivos pés-francos na absorção deste nutriente. No entanto, as
combinações Catuaí 15/Emcapa 8141, Oeiras/Conillon M.1, Oeiras/Emcapa 8141, H 419-10-3-1-5/Apoatã, H
419-10-3-1-5/Conillon M.1, H 419-10-3-1-5/Emcapa 8141, H 514-5-5-3/Conillon M.1, H 514-5-5-3/Emcapa
8141 reduziram a absorção do nutriente quando comparadas às plantas não enxertadas. Para a característica
eficiência de translocação de fósforo (EFTP), nenhuma enxertia teve aumento satisfatório na translocação do
nutriente para a parte aérea da planta. Considerando a eficiência de uso de potássio (EFUK), observa-se que
apenas a combinação de enxertia H 514-5-5-3/M.Novo foi superior no uso do nutriente quando comparado
com o pé-franco. As combinações Catuaí 15/Conillon M.1, Catuaí 15/Emcapa 8141, Oeiras/Apoatã, Oeiras/
Conillon M.1, Oeiras/Emcapa 8141, H 419-10-3-1-5/Apoatã, H 419-10-3-1-5/Conillon M.1, H 419-10-3-1-5/
Emcapa 8141, H 514-5-5-3/Conillon M.1, H 514-5-5-3/Emcapa 8141 tiveram eficiência de uso de potássio
inferior aos pés-francos. Com relação à variável eficiência de absorção de potássio (EFAK), os resultados
mostraram que apenas as combinações Catuaí 15/Apoatã e Catuaí 15/Conillon M.1 tiveram aumentos na
absorção do nutriente quando comparadas com os pés-francos. Para as características eficiência de translocação,
a enxertia Oeiras/Emcapa 8141 foi a única com aumento significativo.
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