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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

EFEITO DO ÁCIDO CÍTRICO E DO MOLIBDATO DE ZINCO NO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE
CAFEEIRO (Coffea arabica L) EM UM SOLO ÁLICO
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Mudas de cafeeiro foram cultivadas em vasos contendo material de um Latossolo Vermelho Amarelo, argiloso,
álico, coletado no horizonte B, município de Dores do Indaiá, MG. Os tratamentos aplicados constituíram de 4
soluções de ácido cítrico anidro ( 0; 10-4; 10-3  e 10-2 M/L ) tendo sido aplicadas 4 doses de 50ml/vaso
mensalmente, a partir de dezembro de 2002; molibdato de zinco: 0; 20ml e 30ml de solução de molibdato de
Zn 10-5 M/L/vaso. Como adubação básica, a fonte de N e P foi o monofosfato de amônio (MAP) 50ml de
solução de 0,3M/L/vaso de 4 litros, tendo sido feitas duas aplicações (outubro e dezembro/2002); fertilização
potássica: 4g de k20/vaso, na forma de cloreto de potássio, em duas aplicações (outubro e dezembro). Os
micronutrientes foram aplicados através de uma solução de Hoagland & Arnon, preparadas sem o Mo e sem
o Zn que figuravam nos tratamentos. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 4
repetições. As avaliações feitas foram altura de plantas, comprimento de raiz, número de pares de folhas e
diâmetro de caule. A análise de variância revelou efeitos significativos da interação molibdênio + ácido cítrico
favorável ao aumento da altura de plantas; efeito positivo da interação ácido cítrico + molibdato de zinco no
diâmetro do caule; aumento do número de pares de folhas como efeito positivo da interação ácido cítrico +
molibdato de zinco.
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