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A adubação é um dos fatores que afetam tanto a produtividade, quanto a qualidade do café. No entanto,
pouca atenção tem sido dada procurando-se correlacionar a adubação com a composição química e qualidade
do café. Implantou-se esse experimento em uma lavoura com idade de 5 anos da cultivar Catuaí em maio de
1999. O delineamento experimental foi em blocos casualizados no esquema de parcelas subdivididas, utilizando-
se seis fontes de nitrogênio (N): calcionamida (21,0% de N), nitrato de potássio (13% de N), nitrocálcio (22%
de N), sulfato de amônio (20% de N), uréia (43% de N) e nitrato de amônio (33% de N), nas parcelas e quatro
doses de N (0, 80,160 e 320 kg ha-1) aplicadas nas subparcelas com três repetições. Mediante a atividade da
polifenoloxidase, acidez titulável, ácidos clorogênicos, açúcares totais e prova de xícara, observou-se redução
na qualidade do café ao utilizar-se o nitrocálcio como fonte de N. Cafeeiros adubados com uréia apresentaram
maior atividade da polifenoloxidase diferenciando-se estatisticamente das demais. Quanto às doses utilizadas,
as fontes de N apresentaram comportamentos diferenciados, sendo que de maneira geral, a maior dose de N
utilizada (320kg ha-1), provocou uma redução na qualidade da bebida do café. Esse comportamento foi observado
principalmente ao utilizar-se o sulfato de amônio como fonte. As características porcentagem de café cereja,
seco, número de grãos chochos e os valores de diâmetro do caule não diferiram estatisticamente entre si ao
nível de 5% de probabilidade pelo teste de F. A produção (sacas de café beneficiadas.ha-1)
aumentou até as doses de 144,8 kg de N/ha da fonte calcionamida e 63,4 kg de N/ha da fonte nitrato de
potássio, reduzindo a partir destas. A produção aumentou com a elevação das doses de N para as fontes
uréia e nitrato de amônio. Observou-se maior porcentagem de café verde para a fonte nitrato de potássio e,
maior porcentagem de passa para as fontes nitrocálcio, sulfato de amônio, uréia e nitrato de amônio,
independente das doses de N, indicando o efeito da fonte na antecipação e atraso da colheita. Houve
aumento da porcentagem de café verde com o aumento das doses de N na fonte nitrato de potássio e
aumento da porcentagem do café passa com o aumento das doses de N até a dose 98,2 kg de N/ha,
seguida de redução nessa porcentagem, independente da fonte. As plantas tornaram-se mais vigorosas
com o aumento das doses de N até a dose 202,5 kg de N/ha. Com o aumento das doses de N houve
redução da seca de ponteiros até a dose de 223,53 kg de N/ha. Observou-se peneira mais baixa com o
aumento das doses de N, pois a porcentagem de grãos retidos nas peneiras maiores que 15 diminuiu.
Houve redução do tamanho dos grãos com o aumento das doses de N, pois a porcentagem de grãos
retidos nas peneiras menores que 15 aumentou até a dose 230 kg de N/ha.O tamanho das plantas
aumentou com o aumento das doses de N até a dose 176,22 kg de N/ha, reduzindo a partir dessa dose,
independente da fonte.
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