
403

III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

CONCENTRAÇÃO DE MICRONUTRIENTES NO CAFEEIRO, EM FUNÇÃO DE FONTES E DOSES DE
FÓSFORO, EM SOLO SOB VEGETAÇÃO DE CERRADO DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO-MG

Benjamim de MELO1, Karina Velini MARCUZZO2, Reges Eduardo Franco TEODORO1, Paulo Tácito Gontijo
GUIMARÃES3, Osmar SCHINCARIOL JÚNIOR4, Jander Antônio Pereira de MOURA4

1UFU/ICIAG Instituto de Ciências Agrárias. 38400-902, Uberlândia - MG E-mail: benjamim@umuarama.ufu.br
2 Bolsista PNP&D/Café  3 EPAMIG/CTSM  4  UFU/ICIAG, acadêmico do Curso de Graduação em Agronomia

O presente trabalho teve como objetivo determinar a concentração de micronutrientes nas folhas do cafeeiro,
em função de diferentes fontes e doses de P (P2O5) aplicadas no sulco de plantio, em solo classificado como
Latossolo Vermelho Distrófico, do município de Patrocínio-MG. O experimento encontra-se instalado na Fa-
zenda Experimental da EPAMIG e a avaliação corresponde ao período de janeiro de 2001 a janeiro de 2002.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com os tratamentos distribuídos em es-
quema fatorial 4 x 5, com quatro repetições; sendo os fatores: 4 fontes de P (fosfato de Araxá, termofosfato
magnesiano - “Yoorin master”, fosfato de ARAD e superfosfato triplo) e 5 doses de P (0; 125; 250; 500 e
1000 g de P2O5 por metro de sulco). A parcela foi constituída por uma linha com oito plantas, sendo adotada
como área útil as quatro plantas centrais. Utilizaram-se sementes da cultivar Acaiá Cerrado MG 1474, para a
produção das mudas, tendo-se adotado o procedimento padrão de produção de mudas de cafeeiro, em sacos
plásticos. Por ocasião da instalação do experimento foram realizadas uma aração, duas gradagens e calagem,
com a aplicação de 2700 Kg de calcário dolomítico por ha, para elevar a saturação por bases para 60%. Em
seguida, os sulcos foram abertos a uma distância de 3,5 m entre linhas, aplicando-se as diferentes fontes e
doses de P, conforme os tratamentos considerados. O plantio foi realizado em 10/01/2000, a uma distância
de 0,7 m entre plantas na linha. As plantas daninhas foram controladas com a aplicação de herbicidas pré-
emergentes ao longo da linha de plantio, aliada a roçagens periódicas nas entrelinhas. O controle de pragas e
doenças foi realizado sempre que necessário e baseado em amostragem geral no experimento. Aos vinte e
quatro meses após o plantio foram retiradas amostras foliares das plantas da área útil das parcelas para a
determinação da concentração dos micronutrientes, B, Cu, Fe, Mn e Zn. Nas condições do experimento con-
cluiu-se que: as fontes de P não influenciaram as concentrações foliares de Cu e Fe; o fosfato de Araxá e o
superfosfato triplo proporcionaram maiores concentrações de Mn e Zn; a menor concentração foliar de B foi
obtida para o superfosfato triplo; o incremento das doses dos fosfatos de Araxá e de ARAD aumentou,
respectivamente, as concentrações foliares de Mn e B.
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