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Tem havido uma tendência nos últimos anos, do uso de espaçamentos reduzidos que possibilitam o cultivo de
5.000, 10.000 e até acima de 20.000 plantas por hectare.  Esta tendência proporcionou uma grande deman-
da de informações relativas à condução destas lavouras, maximizando suas vantagens e minimizando as des-
vantagens. O presente trabalho foi realizado com os objetivos de buscar o aumento de produtividade de
lavouras adensadas com a combinação da época com o tipo de poda; e o uso do  decote herbáceo como
promotor da manutenção de altas produtividades. Para tanto realizou-se 2 experimentos, sendo: Experimento
1 – Efeito de diferentes épocas nos tipos de podas em lavouras adensadas: Instalado no município de Santo
Antônio do Amparo-MG, em uma lavoura  de 8 anos da cultivar Catuaí IAC-44, plantadas em um espaçamento
de 2,5 x 1,0 m. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, no esquema fatorial (3 x 5),
com 15 tratamentos e 4 repetições, mais uma testemunha adicional, totalizando 64 parcelas. Cada parcela,
consta de 3 linhas de plantas com 8 plantas na fileira, perfazendo um total de 24 plantas, sendo avaliadas
apenas as 6 plantas da fileira central (parcela útil). A condução das brotações foi feita em duas hastes por
tronco em  todas as parcelas que receberem os tratamento de recepa. Os tratamentos foram constituídos de
três (3) épocas distintas de poda para o primeiro fator, na seguinte ordem: 1ª época, antes das  chuvas, logo
após a colheita (mês de agosto), a 2ª época, após o início de crescimento vegetativo, no mês de outubro,
durante as chuvas, e a 3ª época, mais tardia, no mês de dezembro. O segundo fator em estudo consta de 5
tipos de podas, sendo eles: Recepa a 0,3 m de altura; recepa a 0,8 m de altura, com ramo pulmão; decote a
1,8m de altura; decote a 1,8 m, mais desponte a 60 cm; desponte a 60 cm, sem decote e testemunha sem
podas (tratamento adicional). Experimento 2 – Decote herbáceo realizado em três idades e épocas diferentes
em lavouras adensadas: Instalado nas proximidades do Campus da Universidade Federal de Lavras – UFLA, na
Subestação de pesquisa da EPAMIG, em uma lavoura da cultivar  Acaiá Cerrado MG-1474 com 2 anos e meio
de idade, plantadas no espaçamento de 1,5 x 0,7 metros. O delineamento experimental utilizado foi em blocos
casualizados, esquema fatorial (2 x 3), com 6 tratamentos e 4 repetições, mais uma testemunha adicional em
livre crescimento, totalizando 28 parcelas. Cada parcela, consta de 4 linhas de plantas com 4 na fileira,
perfazendo um total de 16 plantas, sendo avaliadas as 2 plantas centrais das duas fileiras centrais (4 plantas
úteis). O desbaste das brotações foi feito em todas as plantas mantendo sempre a mesma altura em todas as
parcelas.  Os tratamentos constaram de duas épocas distintas de poda para o primeiro fator, na seguinte
ordem: 1ª época, antes das chuvas (mês de agosto) e 2ª época, durante as chuvas (mês de dezembro). O
segundo fator em estudo consta de decote herbáceo, que consiste na remoção da gema apical com o intuito
de manter a planta naquela altura determinada, em 3 idades diferentes: aos 3 anos, aos 4 e aos 5 anos de
idade. A avaliação das produções foi realizada nos anos de 2000, 2001 e 2002, para o experimento “Efeito de
diferentes épocas nos tipos de podas em lavouras adensadas”, sendo que para o experimento “Decote herbá-
ceo realizado em 3 idades e épocas diferentes em lavouras adensadas”, foi avaliado somente no ano de 2002,
com a quantificação em litros e quilogramas de “café da roça”, de cada parcela. A partir destes dados, a
análise de variância foi realizada de acordo com o modelo usual para blocos casualizados, para a variável
estudada. Concluiu-se que: Podas, executadas à partir de dezembro comprometem a produtividade de lavou-
ras no ano seguinte a realização das mesmas; cafeeiros que sofreram podas mais drásticas e tardias, no prazo
de três anos após a execução das mesmas ainda não conseguem superar a produtividade de cafeeiros sem
poda, considerando as produções acumuladas; e  decote herbáceo realizado nos três primeiros anos de produ-
ção de lavouras cafeeiras adensadas/ super adensadas não alteram a produtividade.
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