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A importância da cafeicultura no estado de Rondônia reflete no cenário nacional onde ocupa posição de
destaque. Entretanto sua produtividade é inferior à produtividade nacional indicando a necessidade de
tecnologia válida ou desenvolvida para o Estado. Neste sentido a adubação representa um importante
insumo para sustentabilidade  da cafeicultura. O presente trabalho tem como objetivo determinar as
doses de N e K para lavouras de cafeeiro Conilon com 8 anos de cultivo. O experimento foi instalado em
área de produtor situada no município de Rolim de Moura –RO sob Latossolo Vermelho com as seguintes
propriedades químicas: pH 5,4; fósforo 8 mg/dm3; potássio 1,80 mmol/dm3; cálcio 30 mmol/dm3; magnésio
15mmol/dm3; hidrogênio+alumínio 25 mmol/dm3; matéria orgânica 8 g/kg; soma de base 46,8 mmol/
dm3; capacidade de troca 71,8 mmol/dm3 e saturação de base 65%. O clima da região de estudo é
tropical chuvoso, Aw conforme a classificação de Koppen, apresenta pluviometria anual entre elevada a
moderadamente elevada e período de estiagem nítido. O delineamento experimental utilizado foi bloco
casualizado com tratamentos dispostos num esquema fatorial completo (4 x 4), com 4 níveis de nitrogê-
nio como fonte a úreia (0, 80, 160 e 240 gramas de N/planta) e 4 níveis de potássio como fonte cloreto
de potássio (0, 60, 120 e 180 gramas de K2O/planta). Os parâmetros avaliados foram produtividade e
teor de nitrogênio total e potássio nas folhas coletadas no período de frutificação (fase chumbinho). O
teor de potássio nas folhas foi igual ou superior ao nível crítico enquanto que o teor de nitrogênio foi
abaixo, em todos os tratamentos. Entretanto, essas análises foliares não refletiram as produtividades
obtidas nos diferentes tratamentos.  Houve interação na resposta de adubações nitrogenada e potássica,
onde o maior rendimento (61 sc/ha) foi obtido no tratamento de 200g de N/planta e 120g de K2O/planta.
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