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Os solos sob vegetação de cerrado possuem baixa fertilidade, com elevada acidez e escassez generalizada de
nutrientes, particularmente o P, que é, por outro lado, fortemente adsorvido pelos mesmos. Devido a estas
características, o uso da adubação fosfatada corretiva é normalmente recomendado, visando aumentar o
nível de P disponível no solo. Com esta prática, utilizam-se quantidades elevadas de P, havendo uma tendência
ao acréscimo do consumo deste nutriente. Desta forma, torna-se necessário desenvolver trabalhos de pesquisa
visando eliminar ou, pelo menos, atenuar estes fatores limitantes da produtividade, pois as características
edafoclimáticas próprias da região dos cerrados tornam impossível a transferência total de tecnologias geradas
em outras áreas agrícolas do país. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de fontes e doses
de P (P2O5) no desenvolvimento e produção do cafeeiro, (Coffea arabica L.). 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, no período de janeiro de 2000 a julho de
2002. O delineamento experimental utilizado 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 plantas 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 plantio, 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 trinta
meses após o plantio foram avaliadas as seguintes características vegetativas: altura de planta, diâmetros de
caule e de copa e número de internódios do ramo ortotrópico. Foi determinada, ainda, a produtividade do
cafeeiro, em sc/ha e Kg/ha. Concluiu-se que o fosfato de Araxá, termofosfato magnesiano, fosfato de Arad e
o superfosfato triplo apresentaram a mesma eficiência no desenvolvimento e produtividade e que a dose de
650 g de P2O5 por metro de sulco, independente da fonte utilizada, proporcionou maiores diâmetros de copa
e maior produtividade do cafeeiro.

Palavras-chave: adubação, fósforo

Solos e Nutrição do Cafeeiro


