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O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade técnica da substituição do substrato comercial por casca de
arroz carbonizada, na presença e ausência de polímero hidroretentor para produção de mudas de cafeeiro em
tubetes. O experimento foi instalado e conduzido no viveiro de produção de mudas do Setor de Cafeicultura,
do Departamento de Agricultura da UFLA no período de abril a novembro de 2002. O delineamento experimental
utilizado foi blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial (5 x 2) com 4 repetições, totalizando 10 tratamentos
e 40 parcelas. A parcela foi composta por 13 tubetes sendo 5 úteis. Os tratamentos constaram de 5 proporções
de casca de arroz carbonizada em relação ao substrato comercial (0%, 25%, 50%, 75% e 100%), com e sem
a presença do polímero hidroretentor, na dose fixa de 10 kg do polímero/m³ de substrato. O polímero hidroretentor
utilizado como condicionador hídrico foi o de marca comercial Hydrosolo®, constituído de cadeias poliméricas,
micronutrientes (Cu, Zn, Mo e Fe) e bicarbonatos, apresentando alta capacidade de retenção de água. O
transplantio foi feito 99 dias após o semeio no germinador estando as plântulas no estádio de “palito de
fósforo”. A cultivar utilizada foi a Acaiá Cerrado MG – 1474 e foram avaliadas características de
desenvolvimento, como tempo para atingir o ponto comercial (três pares de folhas verdadeiras), altura de
planta, diâmetro do caule, área foliar, massa seca da parte aérea (MSPA) e do sistema radicular (MSSR) e
relação MSPA/MSSR. Os resultados obtidos permitiram concluir que a substituição do substrato comercial por
casca de arroz carbonizada entre 60 e 70% proporciona maior desenvolvimento das mudas e em menor
tempo. A incorporação de polímero hidroretentor na dose de 10kg/m³ no substrato, aumenta o tempo necessário
para a formação de mudas de cafeeiro e prejudica o desenvolvimento das mesmas.
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