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PRODUÇÃO DE CAFÉ COM UMA E DUAS PLANTAS POR COVA EM DIFERENTES
DENSIDADES DE PLANTIO
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O plantio de mais de uma muda por cova é prática comum nos sistemas tradicionais de café, enquanto que nos
sistemas adensados predomina o plantio de uma planta por cova. Nas regiões onde a geada ocorre com maior
freqüência, o uso de mais de uma planta por cova pode contribuir para reduzir os danos, em função da
proteção de uma copa sobre a outra. O estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a influência do número
de plantas por cova em diferentes densidades de plantio. As populações avaliadas foram: 10.000; 8.000;
6.667; 5.714; 5.000 e 4.000 plantas por hectare, em parcelas com uma e duas plantas por cova para cada
densidade. Foi mantido o espaçamento fixo de 2,50 m entre as linhas e espaçamentos variáveis na linha para
se obter a população desejada. A distância na linha para as covas com duas plantas foi o dobro da distância na
linha para as covas com uma planta, para uma mesma população de plantas por hectare. O experimento foi
implantado em Londrina-PR, em solo Latossolo roxo distrófico, utilizando um esquema fatorial, densidade e
número de plantas por cova, em delineamento inteiramente ao acaso, com 4 repetições. Utilizou-se a progênie
Icatu x Catuaí. Foi avaliado a produtividade média de café beneficiado em kg/ha no período de 1998 a 2002.
Em 2000 os cafeeiros foram afetados por geada severa, resultando em produção nula em 2001. Não houve
diferença nos danos de geada aos cafeeiros em função da densidade e do número de plantas por cova. A
produtividade média foi de 1758; 1853; 1720; 1624; 1489 e 1428 kg/ha, respectivamente, da maior para a
menor densidade de plantio. Nesta média, está incluída a produtividade nula de 2001. Os resultados demonstram
que no período estudado a produtividade aumentou significativamente até a densidade de 8.000 plantas por
hectare, nos sistemas com uma ou duas plantas por cova. Não houve diferença significativa entre o cultivo de
uma planta por cova e duas plantas por cova nas diferentes densidades de plantio. Os resultados demonstram
que o maior efeito sobre a produtividade é proporcionado pelo número de plantas por área e não pelo número
de plantas na cova. Na prática, estes resultados demonstram que para as condições estudadas, o cultivo de
8.000 covas com uma planta por cova ou de 4.000 covas com duas plantas por hectare, proporcionam
produtividade semelhantes. Isto é válido, também, para as demais densidades avaliadas.
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