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COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DA FERTIRRIGAÇÃO NA CAFEICULTURA UTILIZANDO DIFERENTES
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O sucesso das aplicações de nutrientes via água de irrigação está intimamente ligado a fatores que irão
determinar o nível de uniformidade da aplicação de água e fertilizantes. Para alcançar tal sucesso, é
preciso levar em conta o dimensionamento hidráulico, a manutenção e a distribuição adequada do sistema
de irrigação no campo. Na escolha do fertilizante mais adequado, devem ser levados em consideração
alguns aspectos, como: a solubilidade do produto; os fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos
solúveis mais adequados à fertirrigação. Quando se trabalha com irrigação localizada (gotejamento e
microaspersão), exige-se maior atenção quanto à pureza dos fertilizantes, pois estes podem vir a causar
entupimento dos emissores. Dos fertilizantes mais recomendados para fertirrigação, os que são de alta
solubilidade apresentam custos elevados, o que implica a necessidade de testar fontes de nutrientes que
apresentam boa solubilidade, como uréia como fonte de nitrogênio e cloreto de potássio como fonte de
potássio, já que estas fórmulas apresentam altas concentrações desses nutrientes, o que torna mais
viável economicamente a atividade da fertirrigação, porém sem causar danos ao sistema de irrigação
(entupimento), que venham resultar em problemas de uniformidade de distribuição e aplicação tanto da
água quanto do fertilizante. Os custos de aplicação são muito variáveis e dependem de uma série de
fatores locais; assim com o objetivo de comparar apenas o efeito do preço dos diferentes produtos na
fertirrigação, foi montado um experimento no período de setembro de 1999 a maio 2001, em uma área
experimental de 1,5 ha, no município de Viçosa MG. Na área esta sendo cultivado um cafeeiro do
cultivar Catuaí IAC 44, com data de plantio no início do ano de 1991, no espaçamento de 3,0 m entre
linhas e 1,0 m entre plantas, constituindo um stand de 3330 plantas por ha. Foram implantados 4
tratamentos na área experimental. Observa-se que o menor custo entre as fórmulas utilizadas na
fertirrigação foi encontrado pela composição das fórmulas uréia/cloreto potássio/super simples, o que é
justificado pela maior concentração dos nutrientes N e K nestas fórmulas. A suposta influência do
cloreto de potássio (rosa) sobre o desempenho do sistema de irrigação, em razão de à baixa solubilidade
e concentração de ferro, não foi constatada após dois anos de uso, devendo ser avaliado por um período
maior. Os tratamentos que utilizam nitrato de cálcio/nitrato de potássio/super simples e Hidranplus
apresentaram custos muito mais elevados, superando o tratamento de menor custo em 428 e 259%,
respectivamente. Considerando que não existem diferenças significativas da produtividade medida, os
custos levantados para os produtos aplicados permitem concluir a respeito da inviabilidade de sua aplicação
em lavouras cafeeiras, em condições semelhantes às deste trabalho. Considerando que não existem
diferenças significativas da produtividade medida, os custos levantados para os produtos aplicados
permitem concluir a respeito da inviabilidade de sua aplicação em lavouras cafeeiras, em condições
semelhantes às deste trabalho. A pequena diferença encontrada entre a adubação convencional e a
fertirrigação com uréia/cloreto evidencia a necessidade de estudos específicos relacionados à comparação da
fertirrigação e da adubação convencional em condições da Zona da Mata de Minas Gerais, considerando
pontos relevantes como operacionalização da fertirrigação, custos comparativos da aplicação do produto
(mão-de-obra, máquina etc.), qualidade da aplicação, compactação do solo, etc
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