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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

AVALIAÇÃO DE FONTES, DOSES E MODO DE APLICAÇÃO DE MICRONUTRIENTES EM CAFEEIROS
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Com o objetivo de avaliar a eficiência de fontes, doses e modo de aplicação de Zn, B e Cu, bem como definir
os níveis críticos desses microelementos, conduziu-se um experimento em condições de campo, em solo do
tipo Latossolo Vermelho Amarelo de boa drenagem e baixa fertilidade. O delineamento adotado foi de blocos
casualizados com 16 tratamentos e 4 repetições, cada parcela  constituída por 10 plantas, sendo as 6 centrais
úteis. A variedade utilizada foi a Catuaí amarelo. Com base nos resultados dos últimos quatro anos, observou-
se que as variáveis altura de planta, diâmetros do caule e da copa em função da aplicação de doses de sulfato
de zinco, sulfato de cobre e ácido bórico, via foliar, não foram diferentes quanto as fontes de Zn e Cu. Quanto
ao B, constatou-se diferenças entre os tratamentos para os componentes diâmetros do caule e da copa. As
maiores doses de B proporcionaram um menor diâmetro do caule ao comparar com a menor dose aplicada.
Efeito semelhante ocorreu com o diâmetro da copa. Adotando-se o mesmo raciocínio na avaliação dessas
variáveis fenológicas ao testar três diferentes fontes de Zn, Cu e B, via solo, constataram - se diferenças
significativas em apenas uma fonte de Cu (oxicloreto) na variável altura de planta, no quarto ano de avaliação.
Os resultados de produtividade, em sc/ha, em função da aplicação foliar de sulfato de zinco, sulfato de cobre
e ácido bórico não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos. As melhores respostas de Zn
foram obtidas com a menor dose aplicada (2,5 g/pl), enquanto o Cu e o B as melhores respostas oscilaram
entre 1,5 e 2,25 g/pl e 1,5 e 4,5 g/pl, respectivamente. Quanto à produtividade em função das fontes de Zn,
Cu e B, via solo, pelos resultados obtidos, verificaram-se distintas produtividades nos diferentes anos de
avaliações, porém não apresentaram diferenças nas respostas ao Zn, Cu e B. Utilizando-se as fontes de Zn, as
maiores produtividades obtidas da média de três colheitas foram com a dose de 7,5 g/pl de sulfato de zinco e
20 g/pl para o óxido de zinco e para o zincogran, enquanto para as fontes de Cu foram 1,5 g/pl para o sulfato
de cobre e 3,0 g/pl para o hidróxido e para oxicloreto de cobre. Já ao utilizar as fontes de B, as maiores
produtividades foram obtidas com as doses de 2,2, 3,0 e 4,4 g/pl de bórax, ácido bórico e borogran, respecti-
vamente. Ressalta-se, entretanto, que os valores médios das três primeiras colheitas das fontes de B ficaram
inferiores à testemunha.
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