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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

EXTRATO ETANÓLICO DE PRÓPOLIS NO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE CAFEEIRO
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Este trabalho teve por objetivo verificar o efeito do extrato etanólico de própolis no desenvolvimento de mudas
de cafeeiro. Utilizou-se mudas da cultivar Catuai IAC 99 com idade aproximada de 4 meses, plantadas em
vasos de três litros com substrato composto de 700 litros de terra de subsolo, 300 litros de esterco de curral,
5 kg de Super Simples e 1kg de KCl por metro cúbico da mistura. O experimento foi conduzido durante 3
meses (junho a setembro de 2002), no Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras, em
estufa com temperatura controlada a aproximadamente 24 °C. O preparo do extrato de própolis foi realizado
de forma uniforme para todos os tratamentos com 16 % de própolis bruta e 84% de álcool de cereais, ou seja,
a proporção foi determinada utilizando-se 16 grs de própolis bruta em 84 grs de álcool de cereais. A aplicação
foi dirigida para a parte aérea das plantas e a quantidade de calda aplicada por muda foi determinada pelo
número de vezes que se apertou o gatilho do aplicador (8 vezes). O experimento foi conduzido em blocos
casualizados com 5 repetições e 11 tratamentos, sendo que cada dose era um tratamento, com 4 plantas por
parcela e um total de 220 plantas. Foram realizadas 6 avaliações no período de 3 meses (épocas), e as doses
utilizadas foram: 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 5,0%. As aplicações foram feitas com
atomizador manual a cada 15 dias. Analisando-se o número de folhas por planta, a desfolha causada e a massa
seca total das plantas, concluiu-se que o extrato de própolis não apresentou interferência no desenvolvimento
das mudas de café. Conclui-se, portanto que, no caso da utilização da própolis para o controle de doenças do
cafeeiro, até a dose de 5,0% de extrato alcoolico, não há melhoria nem prejuízos no desenvolvimento das
mudas de cafeeiro (Coffea arabica L.).
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