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Nos últimos anos têm-se observado a expansão na utilização da irrigação e sobretudo da fertirrigação em
lavouras cafeeiras brasileiras. A fertirrigação exige que os fertilizantes sejam solúveis em água, com o mínimo
de impurezas e compatíveis entre si, para que não ocorram reações que possam formar precipi
tados que venham causar entupimento dos emissores nem efeitos corrosivos nos sistema de irrigação. Portan-
to torna-se necessário testarmos a viabilidade da utilização de alguns fertilizantes encontrados no mercado.
Este experimento está sendo conduzido em uma das Áreas de Observação e Pesquisa em Cafeicultura Irrigada,
Fazenda Laje, localizada no município de Viçosa-MG. As necessidades hídricas do cafeeiro foram determina-
das diariamente utilizando o “software” IRRIGA (SISDA), o qual define a lâmina a ser aplicada de acordo com
dados meteorológicos diários fornecidos por uma estação meteorológica automática instalada no local. O
experimento consiste de cinco tratamentos, com três repetições, sendo que a todos eles foram fornecidos os
nutrientes de acordo com os resultados de análises de solo coletadas no local. O experimento consiste de
cinco tratamentos, com três repetições, sendo que a todos eles foram fornecidos os nutrientes de acordo com
os resultados de análises de solo coletadas no local. As fertirrigações foram parceladas de setembro a maio.
Os tratamentos são os seguintes: (1)- testemunha não  irrigada e com adubação convencional manual com o
formulado 20-05-20; (2)- irrigado e com adubação convencional manual com o formulado 20-05-20; (3)-
fertirrigação com fertilizantes, específicos para aplicação via água de irrigação, de alta pureza e solubilidade,
sendo utilizados nitrato de potássio e de cálcio; (4)- fertirrigação com o formulado Hidran Plus 19-04-19
produto este de alta solubilidade que vem sendo empregado na fertirrigação do cafeeiro em lavouras comerci-
ais e (5)- fertirrigação com adubos convencionais, sendo utilizados sulfato de amônio, uréia e cloreto de
potássio. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência de distintas fontes de N e K, aplicados via
fertirrigação, na produtividade do cafeeiro. Para tanto avaliou-se a produtividade e rendimento de café
beneficiamento nas safras 2000, 2001 e 2002 para cada tratamento. Os resultados mostram que o trata-
mento não irrigado gerou produtividades inferiores nos três anos de avaliação quando comparado com os
tratamentos irrigados, apresentando produtividades em sacas de café beneficiado de 39 e 65 sc/ha (60 kg),
respectivamente, houve diferenças significativas a 5% de probabilidade para as três colheitas. Entre os trata-
mentos fertirrigados não houve diferença entre as médias das três colheitas. Quando analisamos os tratamen-
tos irrigados observa-se que ocorreu uma alternância entre os mais eficientes de acordo com o ano de avalia-
ção. Porém, na média, os tratamentos utilizando nitrato de potássio e de cálcio e Hidran Plus induziram
maiores produtividades ao cafeeiro, mesmo não se verificando diferença estatística entre os demais, apresen-
tando produtividades de 64,4 e 70,5 sc/ha, respectivamente. Porém, esses fertilizantes são de custo elevado,
onerando os custos de produção. De acordo com os resultados podemos concluir que a irrigação proporcionou,
em média, 65 sacas/ha, correspondendo a um aumento de 95 % em relação ao tratamento não-irrigado.
Apesar de as médias de precipitação no período apresentarem valores próximos da média histórica, a distribui-
ção em períodos importantes do desenvolvimento afetou, de maneira atípica, o desenvolvimento e a produtivi-
dade do cafeeiro. Não houve diferença estatística entre as médias dos tratamentos fertirrigados com as
diferentes fontes de nutrientes, quanto à produtividade.

Palavras-chave: fertirrigação, produtividade.

Solos e Nutrição do Cafeeiro


