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O presente trabalho teve como objetivo determinar a concentração de micronutrientes no cafeeiro, em fun-
ção de diferentes fontes e doses de P (P2O5) aplicadas no sulco de plantio, no município de Uberlândia-MG. O
experimento foi conduzido na área do Setor de Cafeicultura do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade
Federal de Uberlândia - ICIAG - UFU, localizada na Fazenda Experimental do Glória, Br 050, Km 78 e a
avaliação corresponde ao período de janeiro de 2001 a janeiro de 2002. O delineamento experimental utiliza-
do foi o de blocos casualizados, com os tratamentos distribuídos em esquema 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 mudas da cultivar Acaiá Cerrado MG 1474. Por ocasião da instalação do
experimento foram realizadas uma aração, duas gradagens e calagem, com a aplicação de 800 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 25/01/2000, 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 plan-
tio, 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. Concluiu-se que: a maior concentração foliar de B e Zn foi obtida quando
se utilizou o termofosfato magnesiano e o superfosfato triplo, respectivamente; a maior concentração de Cu
e Fe foi obtida quando se utilizou o fosfato de Araxá; os fosfatos de Araxá, ARAD e o superfosfato triplo
proporcionaram maiores concentrações de Mn nas folhas do cafeeiro.
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