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ESTADO NUTRICIONAL DE CULTIVARES DE CAFEEIROS SOB DENSIDADES DIFERENTES DE PLANTIO
EM QUATRO NÍVEIS DE FERTILIZAÇÃO
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O estado nutricional do cafeeiro avaliado através da análise química das folhas no período de início de crescimento
dos frutos “chumbinho”, é uma importante informação que serve para  saber se a lavoura, em função de sua
produtividade e densidade, necessita de revisão para maior ou menor no programa de fertilização planejado,
afim de manter a planta adequadamente nutrida, dentro de um determinado padrão de custo de produção,
compatível com a atividade. O presente trabalho foi realizado na região do arenito no Paraná, sobre um
Latossolo Vermelho Escuro distrófico (LEd) de baixa fertilidade, utilizando-se três cultivares de cafeeiro: IAPAR
59; Icatu de porte baixo e Catuaí vermelho IAC-81 em quatro densidades de plantio: 3509; 2778; 2299 e
1961 covas ha-1 (duas plantas por cova)   e quatro níveis de adubação: A1 = 0; A2 = 75-22-75; A3 = 150-44-
150 e A4 = 300-88-300 kg ha-1 de N-P2O5-K2O. Durante a fase de plantio e formação foi utilizada adubação
idêntica para todas as parcelas. O delineamento experimental foi blocos ao acaso com parcelas subsubdivididas,
ficando o espaçamento nas parcelas, os níveis de adubação nas subparcelas e as cultivares nas subsubparcelas.
Os resultados apontam que a produção de café para todas as cultivares avaliadas foi mais alta nas maiores
densidades de plantio; entre as cultivares, a IAPAR-59 foi a mais produtiva. Em função dos resultados de
produção, os valores foliares de nitrogênio se apresentaram menores na cultivar IAPAR-59, mesmo nos níveis
mais elevados de adubação, em todas as densidades estudadas; verificou-se também na cultivar IAPAR 59
uma diminuição nos teores foliares de N com a redução da densidade de plantio (aumento do espaçamento),
diferentemente do que ocorreu com o Icatu e Catuaí. Este resultado indica uma maior necessidade de adubação
em condições de plantio largo, possivelmente devido ao menor desenvolvimento do sistema radicular desta
cultivar, podendo ser interpretado como de menor adaptação às dendidades baixas de plantio. O teor de P, em
todas as  densidades avaliadas também foi menor na cultivar IAPAR-59. Os teores foliares mostram uma
tendência de aumento com a diminuição da densidade de plantio para as cultivares Icatu e Catuaí.  O K
aumentou nas folhas linearmente com o aumento das doses de K para todas as cultivares, embora as
concentrações tenham sido sempre menores na cultivar IAPAR-59, que apresentaram teores foliares mais
baixos com o aumento do espaçamento, ou seja na menor densidade. Quanto ao Mn, de modo geral os valores
se mantiveram dentro da faixa considerada como adequada no tratamento com ausência de adubação NPK. À
medida que aumentaram as doses de adubo, também os valores foliares de Mn cresceram para todas as
cultivares. Os teores foram mais elevados no Catuaí, possivelmente pela maior capacidade de acidificação da
rizosfera em relação às demais cultivares, devido a absorção mais elevada de cátions básicos, transformando
Mn-insolúvel em Mn2+ solúvel. Ocorreu aumento também à medida que se avançou para as menores densidades
de plantio. Este resultado com Mn indica maior necessidade de calagem no Catuaí  em relação ao IAPAR-59
para neutralizar, também, o Mn2+ presente nos solos ácidos.
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