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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

MODOS DE APLICAÇÃO DO FERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO LENTA NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE
CAFEEIRO (Coffea arabica L.) EM TUBETES
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O material ou mistura de materiais utilizados como substrato na formação de mudas de cafeeiro normalmente
não possuem teores adequados de nutrientes capazes de atender às necessidades de plantas em crescimento.
Assim, torna-se necessária a aplicação de fertilizantes minerais na tentativa de aumentar o crescimento das
mudas, diminuindo seu tempo de permanência no viveiro. Uma alternativa  introduzida no Brasil seria o fertili-
zante de liberação lenta dos nutrientes, em diferentes formulações, e que tem sido utilizado e aplicado em
diferentes modos na fertilização do substrato para a produção de mudas. Sendo assim, esse trabalho foi
realizado com o objetivo de avaliar diferentes modos de aplicação do fertilizante de liberação lenta na produ-
ção de mudas de cafeeiro em tubetes. Foram utilizados tubetes de polietileno, de forma cônica, com oito
estrias longitudinais internas, perfurados na base inferior e com capacidade volumétrica de 120 mL. O substrato
utilizado foi o plantmax, substrato comercial, constituído de vermiculita e casca de pinus moída, compostada
e enriquecida com nutrientes e para fertilização do substrato, foi utilizado o osmocote, ou seja, adubo de
liberação lenta 15-10-10 + micronutrientes  aplicado na dose de 1 grama do fertilizante por tubete. O deline-
amento experimental foi o de blocos ao acaso, com três repetições e parcelas formadas por cinco tubetes,
contendo uma plântula enxertada por recipiente. Os três tratamentos foram os modos de aplicação do fertili-
zante: aplicado na superfície do substrato (A), aplicado em um furo feito ao lado da plântula (B), aplicado ao
volume total de substrato, em mistura uniforme (C). No tratamento A, a aplicação foi feita após o enchimento
dos recipientes e da repicagem das plântulas, colocando-se o fertilizante distribuído na superfície do substrato.
No tratamento B, abriu-se um furo de aproximadamente 0,5 cm de diâmetro e 2 cm de profundidade ao lado
da plântula transplantada, colocando-se o fertilizante no seu interior; fazendo a cobertura com o próprio
substrato do recipiente. No tratamento C, o volume total do substrato necessário para o enchimento dos
tubetes foi misturado ao fertilizante utilizando-se saco plástico com capacidade de 20 litros. Após o enchimen-
to dos tubetes, foi feita a enxertia das mudas para o plantio nos tubetes. Foram utilizados 2 cultivares de
Coffea arabica L., como enxerto que são: Acaiá MG1474 e Rubi MG1192, e uma  de C. canephora como
porta-enxerto, Apoatã (IAC 2258).  Quando as mudas estavam com aproximadamente 6 pares de folhas, no
ponto de serem levadas para campo, foram  avaliados o número de pares de folhas verdadeiras, diâmetro do
caule, altura da planta, área foliar e pesos de matéria seca da parte aérea e raiz, relação parte aérea/raiz.
Conclui-se que a aplicação localizada do fertilizante (aplicação na superfície do substrato ou em um furo ao
lado da plântula permite a produção de mudas de cafeeiro com desenvolvimento semelhante àquelas produzi-
das com a mistura ao substrato e  que a cultivar Acaiá Cerrado MG-1474 apresenta maior crescimento
vegetativo, expresso pelas variáveis avaliadas,que a Rubi MG-1192.
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