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A enxertia do cafeeiro é uma prática a qual aproveita o sistema radicular mais desenvolvido de determinados
genótipos usados como porta-enxertos, aliado às características de alta produtividade e qualidade de bebida
do Coffea arabica L., usado como enxerto. A cultura do cafeeiro é exigente em micronutrientes, especialmente
em relação ao Zn que é um nutriente envolvido nos processos de formação e crescimento de tecidos terminais.
Este micronutriente pode comprometer a produtividade da nossa cafeicultura pois nossos solos são, de modo
geral, pobres neste elemento. Portanto a busca de plantas mais eficientes na absorção e utilização deste
micronutriente pode ser de grande importância para contornar em parte este problema. Este trabalho teve,
como objetivo, avaliar o efeito de diferentes genótipos de cafeeiros enxertados na eficiência de absorção e
uso de Zn, utilizando-se o cultivo em areia, fornecendo-se os nutrientes com solução nutritiva circulante. O
delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 20 tratamentos  e  quatro repetições, sendo  4
pés-francos e 16 combinações de enxertia. Utilizou-se o teste Scott-Knott, a 5% de probabilidade para
comparação entre as médias. Foram adaptados modelos estatísticos de análise dialélica para avaliar a capacidade
geral de combinação do enxerto e do porta-enxerto, com o propósito de reforçar os resultados dos contrastes
e para identificar os melhores genótipos dos enxertos e porta-enxertos. Foram utilizados como enxertos as
variedades Catuaí Vermelho IAC 15 ( Catuaí 15) e Oeiras MG 6851 (Oeiras) e as linhagens H 419-10-3-1-5,
H 514-5-5-3 de C. arabica. Como porta-enxerto foram empregados três genótipos de C. canephora: Apoatã
LC 2258 (Apoatã), Conillon M-1, coletado em Muriaé, MG, Robustão Capixaba (Emcapa 8141) e um genótipo
de C. arabica: Mundo Novo IAC LCMP 376-4-32 (M.Novo). De acordo com o teste de médias todas as
combinações de enxertia com  H 514-5-5-3 e mais as combinações Catuaí 15/Apoatã, Catuaí 15/Conilon M.1,
Catuaí 15/M. Novo, H 419-10-3-1-5/M.Novo e H 419-10-3-1-5/Emcapa e também os pés-francos apresentaram
ser significativamente superiores na absorção de Zn. Com esses resultados verifica-se que nenhuma planta
enxertada teve resultado superior aos pé francos sendo que algumas combinações tiveram diminuição de
absorção deste micronutriente. Avaliando a eficiência de uso do Zn, observou-se que os genótipos Apoatã e
Mundo Novo utilizados como porta-enxertos proporcionaram aumento significativo em todas combinações
com Catuaí 15 e H 514-5-5-3 quando comparados com os respectivos pés-francos. Os porta-enxertos Emcapa
8141 e Conillon M.1 mostraram diminuições significativas para essas características nas combinações com
Oeiras e H 419-10-3-1-5.Verificou-se neste trabalho que os porta-enxertos Apoatã e Mundo Novo combinados
com Catuaí 15 e H 514-5-5-3, mesmo não proporcionando acréscimos na absorção de Zn mostraram exercer
influencia positiva na utilização deste micronutriente. De acordo com a análise dialélica, não houve diferenças
significativas pelo teste de F, ao nível de 5% de probabilidade, para as variáveis analisadas quanto à capacidade
geral de combinação (C.G.C.) nos pés-francos . Na avaliação de C.G.C. das plantas enxertadas houve diferenças
significativas para a característica eficiência de uso de Zn. As variedades Apoatã e Mundo Novo, utilizadas
como porta-enxertos, apresentaram valores positivos para a eficiência de uso de Zn. Os porta-enxertos Conillon
M.1 e Emcapa 8141 influenciaram negativamente nas combinações de enxertia quando comparados com as
plantas não enxertadas.
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