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RESUMO
O cafeeiro é uma cultura muito exigente nutricionalmente, o que mostra a importância
de se buscar fertilizantes mais eficientes na disponibilização de nutrientes; Dentre estes
fertilizantes, os organominerais tem se destacado. Objetivou-se com esse trabalho
avaliar o efeito da adubação com fertilizantes organominerais no crescimento de mudas
e plantas jovens de cafeeiro (Coffea arabica L.). O estudo constou de dois experimentos
delineados em blocos: produção de mudas e crescimento das plantas em vasos. O
fertilizante organomineral utilizado foi produzido a partir da peletilização de torta de
filtro de indústria canavieira com polímero orgânico biodegradável, e enriquecimento
com minerais NPK 04-17-07. A produção de mudas foi avaliada em substrato adubado
com adubação convencional, adubação orgânica, adubação mineral adubação
organomineral com 0, 40, 60, 80 e 100% da adubação convencional, com três
repetições; Nos vasos as plantas foram crescidas em substrato adubado com adubação
convencional e adubação organomineral com 0, 40, 60, 80 e 100% da adubação
convencional. As mudas de café produzidas em substrato com adubação convencional
apresentam melhor padrão de desenvolvimento. As plantas crescidas em substrato com
80% da adubação convencional, mineral e orgânico, não diferem estatisticamente para
altura de plantas. Quanto maior a concentração do organomineral, maiores são os
benefícios nas plantas de café. A utilização de fertilizantes organominerais no cafeeiro é
uma técnica viável, desde que sejam disponibilizadas fontes minerais de nutrientes
prontamente solúveis.
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ORGANO-MINERAL FERTILIZER FOR SEEDLINGS GROWTH AND
YOUNG PLANTS COFFEE ARABIC
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the effect of fertilization with organomineral fertilizers in growing seedlings and young plants of coffee (Coffea arabica
L.).The study consisted of two experiments outlined in blocks: production of seedlings
and growing plants in pots. The organo-mineral fertilizer used was produced from
pelletizing sugar industry filter cake with biodegradable organic polymer, and mineral
enrichment with NPK (04-17-07). The first experiment was carried out in eight
treatments: soil without fertilization, conventional fertilizer, organic fertilizer, mineral
fertilizer and organo-mineral treatments with 40, 60, 80 and 100% of the conventional
mineral fertilization, with three replications. The second experiment was fogged six
treatments: no fertilizer soil, conventional fertilization and corresponding organo
treatments at 40, 60, 80 and 100% of the conventional fertilization. Growth and biomass
plant analyzes were performed. Conventional fertilization provided plants with higher
growth and biomass in relation to organo-mineral. The higher the concentration of
organo-mineral, greater was the benefits on coffee plants.
Key words: Coffea arábica L., composting; soil fertility

1 - INTRODUÇÃO
O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café, possuindo 2,16 milhões
de hectares plantados e produção estimada em 50,90 milhões de sacas beneficiadas em
2019, sendo 36,98 milhões de sacas de café arábica e 13,92 milhões de sacas de café
conilon (Conab, 2019). Incentivado pela demanda e pelos bons preços nos últimos anos,
a cafeicultura tem expandido cada vez mais com aumento das áreas cultivadas e a
renovação de antigas lavouras cafeeiras.
. Garantir a competência e a sua permanência no setor produtivo são algumas das
grandes preocupações dos produtores desta cultura. Isso faz com que cada vez mais eles
busquem tecnologias que tornam as lavouras mais rentáveis e produtivas. Entre essas
várias tecnologias se destaca o uso de fertilizantes cada vez mais eficientes no
fornecimento de nutrientes, pois a necessidade de fertilização do cafeeiro é alta e às
vezes muito onerosa.
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Atualmente, os fertilizantes organominerais vem se destacando de maneira
promissora na adição de matéria orgânica ao solo e na fertilização das culturas. Com o
decreto 86.955, de 18/02/1982, apareceu na lei pela primeira vez a palavra fertilizante
organomineral, definida no Capítulo I das disposições preliminares, como fertilizante
procedente de mistura ou combinação de fertilizantes minerais e orgânicos. Devido o
teor de matéria orgânica e minerais presentes nesses adubos, ocorre redução da perda de
nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio em relação aos adubos químicos mais
solúveis, além de melhorias em diversas características do solo, como estrutura, CTC e
atividade microbiana (BUSTAMANTE et al., 2010; AGUILERA et al., 2013; SANTOS
et al., 2013). O fertilizante organomineral é um produto resultante da mistura física ou
combinação de fertilizantes minerais e orgânicos, com definidas especificações e
garantias de características mínimas estabelecidos por Instrução Normativa (BRASIL,
2009).
A fabricação dos fertilizantes organominerais é feita industrialmente, partindo-se de
uma ou mais matérias-primas orgânicas, e a ela se juntam corretivos, macronutrientes
primários e secundários, além de micronutrientes, segundo as fórmulas de cada
fabricante (KIEHL, 1985). Antes de se adicionar os fertilizantes minerais o pH do
composto orgânico é corrigido.
Os compostos organominerais enquadram-se nas categorias de ativantes biológicos,
estimulantes e reguladores de crescimento, fontes de nutrientes minerais de baixa
concentração, condicionadores e agentes umectantes.
Uma das frações da matéria orgânica é a húmica, a qual melhora e estimula a flora
microbiana em volta do sistema radicular, facilita a liberação dos nutrientes, aumenta a
retenção de água, a aeração, a retenção de nutrientes, o estado da agregação do solo e,
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principalmente, a formação de quelatos naturais influenciando diretamente na nutrição
da planta (SOUZA & RESENDE, 2003).
Os aminoácidos livres presentes nos fertilizantes organominerais, além de servirem
como veículo de entrada de nutrientes na planta e de serem uma excelente fonte de
energia inicial, atuam como precursores de hormônios essenciais ao processo de
enraizamento (GONÇALVES et al., 2008).
Segundo Fernandes e Testezlaf (2001), a reciclagem de resíduos orgânicos, visando
ao seu reaproveitamento como fonte alternativa para produção de fertilizantes, é uma
medida extremamente estratégica, do ponto de vista ambiental, e por demais
conveniente quando economicamente viável.
Devido sua maior concentração de nutrientes em relação aos fertilizantes orgânicos,
os fertilizantes organominerais podem ser empregados em menores quantidades por
área, além de diminuir os custos com transporte.
Os fertilizantes organominerais, ao contrário dos químicos, podem ser empregados
de uma só vez no solo, pois seus nutrientes estão sob a forma orgânica e mineral (Kiehl,
1999); O que causa o efeito de liberação lenta dos nutrientes, também chamado de
efeito “slow release”.
Na produção cafeeira, a fertilização, seja das mudas bem como das plantas
instaladas no campo, está diretamente ligada à sustentabilidade da atividade, uma vez
que dita a produtividade, tratos fitossanitários, qualidade de bebida e lucratividade
(SANTINATO et al., 2014; BELAN et al., 2015 & MARTINS et al., 2015). Dessa
forma, em função dos benefícios advindos do uso dos fertilizantes organominerais, é
pertinente sugerir que o uso desse insumo na cafeicultura seja positivo à atividade, em
especial quando se baseia na perenidade das lavouras e no uso intensivo do recurso solo.
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Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho avaliar o efeito da adubação com
fertilizantes organominerais no crescimento de mudas e plantas jovens de cafeeiro
(Coffea arabica L.).
2 - MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na cidade Diamantina/MG situada a 18° 15’ S e 43° 36’
W, altitude de 1.296 m, em casa de vegetação do Departamento de Agronomia da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

O estudo constou de dois experimentos delineados em blocos casualizados com
quatro repetições: produção de mudas e crescimento das plantas em vasos. O fertilizante
organomineral utilizado foi produzido a partir da peletilização de torta de filtro
proveniente de indústria canavieira com polímero orgânico biodegradável, e
enriquecimento mineral com fontes minerais NPK 04-17-07.

2.1 - Produção de mudas
Os substratos para a produção das mudas foram compostos por: solo sem adubação,
adubação (Tabela 1), adubação convencional (solo misturado com esterco bovino na
proporção de 30% e adubado com 1,3 e 0,6 kg m-3 de solo de P2O5 e K2O,
respectivamente), adubação mineral (1,3 e 0,6 kg m-3 de solo de P2O5 e K2O,
respectivamente); adubação orgânica (solo misturado com esterco bovino na proporção
de 30%) e os tratamentos com o organomineral com 0, 40, 60, 80 e 100% da adubação
convencional de acordo com os teores dos macronutrientes (NPK).
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Tabela 1. Características físicas e químicas do Latossolo Vermelho Distrófico utilizado
no experimento.
-1

Analise granulométrica (dag kg )
Areia
Silte
Argila
Matéria Orgânica
56.20
7,8
36
1,22
Analise química
pH
P
K
Ca
Mg
Al
H+Al SB
t
T
m
V
3
3
.......%......
H2 O ....(mg/dm ).... ...................................(cmolc/dm )......................
5,35

1,35

17,7

0,23

0,12

0,4

7,3

0,4

0,8

7,7

50,29 5,14

(H2O) relação 1:2,5 (solo: água); P e K: Mehlich-1; Ca, Mg e Al trocáveis: KCl 1 mol L -1; H + Al:
acetato de cálcio 0,5 mol L-1 a pH 7,0; t: capacidade de troca de cátions (CTC) efetiva; T: CTC pH
7,0; m: saturação de alumínio; V: saturação por bases.

As mudas foram produzidas a partir do método de semeadura direta, em saquinhos
de polietileno com dimensões de 11x22 cm, previamente preenchidos com os substratos
representados pelos tratamentos. Foram colocadas duas sementes de Coffea arabica
(Catuai Vermelho IAC 51) por saquinho e, após emergência, foi mantida uma plântula.
Diariamente as mudas foram irrigadas e receberam os tratos culturais necessários
(controle de pragas, doenças e plantas daninhas).
Aos 180 dias de cultivo, as plantas foram avaliadas quanto à altura com auxílio de
uma régua graduada, ao diâmetro do caule com auxílio de um paquímetro digital, à área
foliar realizada de acordo com o método não destrutivo proposto por (ANTUNES et al.,
2008) e matéria seca de folhas, caule e raízes. Para obtenção da matéria seca das folhas
e do caule, os mesmos foram separados, colocados em sacos de papel e levados para
estufa de circulação forçada a 65°C, até peso constante, sendo obtida a massa seca. Já
para obtenção da massa seca das raízes, as mesmas foram retiradas dos saquinhos e lavadas
em água corrente; Após esse processo foram colocadas em sacos de papel devidamente
identificados e levadas para secagem em estufa a 65ºC até peso constante, sendo obtida
também a massa seca.
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2.2 - Crescimento pós-transplante em vasos
Os tratamentos foram compostos por: solo sem adubação (Tabela 1); adubação
convencional de plantio/cova (solo misturado com esterco bovino na proporção de 30%
e adubado com 0,9 kg m-3 de P2O5 e 0,29 kg m-3 de K2O) e os tratamentos com o
organomineral com 0, 40, 60, 80 e 100% da adubação convencional de acordo com os
teores dos macronutrientes (NPK).
Mudas de cafeeiro obtidas do experimento anterior foram selecionadas e
transplantadas em vasos de polietileno de 10 dm3, contendo solo (Tabela 1) com os
respectivos tratamentos. Foram seguidos os mesmos tratamentos do experimento
anterior, para observação do poder de crescimento das mudas, submetidas a diversos
tipos de adubações.
Diariamente as plantas foram irrigadas e receberam os tratos culturais necessários
(controle de pragas, doenças e plantas daninhas).
Aos 150 dias de cultivo, as plantas foram avaliadas quanto ao número de ramos
plagiotrópicos através da contagem direta dos mesmos, à altura com auxilio de uma
régua graduada, ao diâmetro do caule com auxilio de um paquímetro digital, à área
foliar realizada de acordo com o método não destrutivo proposto por (ANTUNES et al.,
2008), e matéria seca de folhas, caule e raízes. Foram também determinados o volume
de raízes e a densidade radicular. Para obtenção da matéria seca das folhas e do caule,
os mesmos foram separados, colocados em sacos de papel e levados para estufa de
circulação forçada a 65°C, até peso constante, sendo obtida a massa seca. Já para
obtenção da massa seca das raízes, as mesmas foram retiradas dos vasos e lavadas em água
corrente; Após esse processo foram colocadas em sacos de papel devidamente identificados
e levadas para secagem em estufa a 65ºC até peso constante, sendo obtida também a massa
seca. ). O volume das raízes, foi obtido pela diferença no volume de água deslocado,
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provocado pela imersão das raízes em uma proveta graduada. De posse da massa seca
radicular (MSR) e do volume radicular (VR), calculou-se a densidade radicular
(Densidade radicular = MSR/VR).

2.3 - Análises dos dados
Os dados foram submetidos à análise de variância, e quando significativos, as médias
dos tratamentos foram comparadas por meio de teste Tukey a 5% de significância,
utilizando-se o programa estatístico SISVAR®.

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 - Produção de mudas
As plantas crescidas em adubação organomineral a partir de 80% da dose
convencional, o tratamento mineral e o orgânico proporcionaram plantas com altura
equivalente a 8,5 cm. A adubação organomineral com 60% da dose mineral
proporcionou plantas 55% maiores em relação ao controle (solo sem adubação). Além
disso, o diâmetro do caule e a área foliar, das plantas crescidas em solo com adubação
mineral ou orgânica, foram superiores com relação ao solo sem adubação. Finalmente, a
área foliar das plantas crescidas com adubação organomineral, foi proporcional à
concentração de nutrientes no fertilizante, sendo que quanto maior a concentração
nutricional do fertilizante, maior área foliar das plantas (Tabela 2).
Tabela 2. Variáveis de crescimento de plantas de Coffea arabica (Catuaí IAC 51) após
crescimento por 180 dias em substrato sob diferentes adubações.
Altura (cm)

Diâmetro (mm)

Área foliar (cm2)

Sem adubação

4,3 d1

1,8 c

13 f

Organomineral 40%2

6,0 cd

2,0 bc

76 e

Organomineral 60%

6,6 c

2,2 bc

91 de

Adubação

8

Organomineral 80%

8,3 b

2,4 bc

122 cd

Organomineral 100%

8,3 b

2,6 bc

129 c

Mineral 3

8,7 b

2,9 b

180 b

Orgânica4

8,7 b

2,9 b

184 b

Convencional5

11,5 a

4,1 a

255 a

8,2

14,8

11,3

CV (%)
1

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste Tukey, a 5% de

significância. 2 40% da recomendação convencional (Guimarães, 1999) com NPK (04-17-07). 3 5 kg de
superfosfato simples, 0,6 Kg de K2O m-3 de substrato.
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0,3 m3 de esterco de curral curtido m-3 de

substrato. 5 5 kg de superfosfato simples, 0,6 Kg de K2O e 0,3 m3 de esterco de curral curtido m-3 de
substrato.

Na parte aérea das plantas, entre as características visuais mais importantes na
formação da muda de cafeeiro está a altura das plantas (Mattielo, 2005). As plantas
crescidas com adubação organomineral a partir de 80% da adubação convencional,
proporcionou plantas com mesma altura que os tratamentos mineral ou orgânico, porém
menores que o tratamento convencional (Tabela 2). Isso se deve ao fato de que, mesmo
contendo os macronutrientes e conferir as vantagens da adição de composto orgânico ao
solo, o organomineral possui liberação lenta de nutrientes (Romano et al., 2014).
Outra característica muito importante nas mudas é a área foliar, responsável por
conferir vigor das plantas no campo (Mattielo, 2005). O fertilizante organomineral
proporcionou maior área foliar em relação a não adição de fertilizante ao substrato,
porém, menor com relação aos demais tratamentos, evidenciando sua limitação em
avaliações em curto prazo (Paré et al., 2009).
As plantas crescidas em solo adubado com as adubações orgânica e mineral
apresentaram maiores valores de massa seca foliar em relação aos tratamentos
organominerais e ao controle (Tabela 3).
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Os tratamentos correspondentes à adubação organomineral (a partir de 80% da
dose), o mineral e o orgânico proporcionaram plantas com massa seca do caule
equivalente a 0,18 g, sendo maior em relação ao controle (Tabela 3). Na massa seca das
raízes observou-se o mesmo comportamento da massa seca caulinar, sendo que os
tratamentos organomineral (a partir de 80%), orgânico e mineral apresentaram massa
seca radicular equivalente a 0,55g (Tabela 3).
A biomassa das plantas sem adubação ou fertilizadas com o organomineral até 60%
foram iguais (Tabela 3). Porém, houve acréscimos no acúmulo de massa quando as
plantas foram fertilizadas com o organomineral a partir da dosagem de 80%, em relação
ao solo sem adubação. Adicionalmente, a adubação orgânica proporcionou plantas com
maior biomassa total em relação aos tratamentos organominerais, bem como a mineral e
orgânica produziram plantas com maior biomassa de folhas em relação ao fertilizante
organomineral (Tabela 3).
Tabela 3. Variáveis de crescimento de plantas de Coffea arabica (Catuaí IAC 51) após
crescimento por 180 dias em substrato sob diferentes adubações.
Tratamento

Massa seca (g)
Folhas

Caule

Raiz

Total

Sem adubação

0,13 d1

0,04d

0,14 d

0,31e

Organomineral 40%2

0,30 cd

0,07d

0,21d

0,57e

Organomineral 60%

0,34 cd

0,08 cd

0,26 cd

0,68de

Organomineral 80%

0,43 c

0,16 bc

0,49 bc

1,07d

Organomineral 100%

0,49 c

0,16 bc

0,50 bc

1,14cd

Mineral3

0,80 b

0,19 b

0,61b

1,6 bc

Orgânica4

0,83 b

0,20 b

0,61b

1,63b

Convencional5

1,28 a

0,42 a

1,36 a

3,06 a

21,9

8,1

20,1

15,8

CV (%)
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1

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste Tukey, a 5% de

significância. 2 40% da recomendação convencional (Guimarães, 1999) com NPK (04-17-07). 3 1,3 Kg de
P2O5, 0,6 Kg de K2O3 5 kg de superfosfato simples, 0,6 Kg de K2O m-3 de substrato.

4

0,3 m3 de esterco

de curral curtido m-3 de substrato. 5 5 kg de superfosfato simples, 0,6 Kg de K2O e 0,3 m3 de esterco de
curral curtido m-3 de substrato.

O menor efeito benéfico do organomineral pode ser devido o seu baixo aporte de
matéria orgânica no solo e da liberação lenta dos macronutrientes, em análises a curto
prazo. Em função do teor de macronutrientes que apresentam, o volume colocado no
solo representou menos que 1% do volume de cada saquinho; valores muito inferiores
àqueles após adição de esterco bovino no tratamento convencional ou no orgânico (30%
v/v).

3.2 - Crescimento pós-transplantio em vasos
As adubações organominerais, a partir de 80% da dose mineral convencional,
apresentaram plantas de café com maiores alturas em relação ao controle (solo sem
adubação). Além disso, na dose de 100% mineral foram medidas plantas com diâmetro
de coleto e área foliar maiores em relação ao controle. A área foliar, neste tratamento,
foi 48% superior ao controle. Por fim, para o número de ramos plagiotrópicos e volume
do sistema radicular, não houve diferença entre os fertilizantes organominerais ou ao
controle (Tabela 4).
Tabela 4. Variáveis de crescimento de plantas de Coffea arabica (Catuaí IAC 51) após
crescimento por 180 dias em solo sob diferentes adubações..
Altura das

Diâmetro

Área

Plantas

do Coleto

Foliar

(cm)

(mm)

(cm²)

Sem adubação

12,3 d

2,7 c

357,9 c

1,7 b

5,5 b

Organomineral 40%2

14,6 d

3,3 c

429,6 c

2,0 b

7,0 b

Tratamento

Nº de ramos
plagiotrópicos

Volume
Radicular
(cm³)
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Organomineral 60%

15,0 cd

4,0 bc

453,3 bc

2,7 b

7,2 b

Organomineral 80%

17,8 bc

4,0 bc

500,9 bc

3,0 b

8,0 b

Organomineral 100%

19,4 b

4,0 b

585,5 b

3,0 b

8,3 b

Convencional3

25,2 a

5,7 a

1304,5 a

6,3 a

26,0 a

6,0

18,3

8,5

20,0

17,7

CV (%)
1

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste Tukey, a 5% de

significância. 2 40% da recomendação convencional (Guimarães, 1999) com NPK (04-17-07). 3 0,08 Kg
de P2O5 e 5 Kg de esterco de curral curtido por cova (40x40x40 cm)

Os maiores ganhos advindos do fertilizante organomineral podem ser contabilizados
a longo prazo. Assim, a utilização dos mesmos é interessante para as culturas desde que
aporte suficiente de nutrientes solúveis, a curto prazo, seja conferido. Além disso, o
processo de liberação de nutrientes e ganhos em estrutura do solo são influenciados por
características edafoclimáticas e o tempo (SANTOS et al. 2011; TEIXEIRA et al. 2011
e SMITH et al. 2015).
A adubação organomineral, correspondente a 100% da dose mineral convencional,
proporcionou plantas com maiores massa seca caulinar e foliar em relação ao controle.
Essa adubação também proporcionou plantas com maior massa seca de folhas e massa
seca total em relação ao solo sem adubação e ao tratamento organomineral 40% (Tabela
5). A massa seca de raízes, dos tratamentos organomineral e do controle sem adubação,
foram iguais entre si e equivalentes a 0,67 gramas. A aplicação do tratamento
convencional proporcionou a aumento desse valor em aproximadamente 3 vezes
(Tabela 5).
Tabela 5. Variáveis de crescimento de plantas de Coffea arabica (Catuaí IAC 51) após
crescimento por 180 dias em solo sob diferentes adubações. Diamantina,
MG, 2016.
Tratamento

Massa seca (g)
12

Caule

Folhas

Raízes

Total

Sem adubação

0,45 c1

1,9 c

0,50 b

2,9 d

Organomineral 40%2

0,64 bc

2,4 c

0,54 b

3,6 cd

Organomineral 60%

0,72 bc

2,9 bc

0,73 b

4,3 c

Organomineral 80%

0,79 bc

2,9 bc

0,74 b

4,4 bc

Organomineral 100%

0,94 b

3,8 b

0,86 b

5,6 b

Convencional3

2,95 a

9,2 a

1,96 a

14,1 a

CV (%)

11,1

12,0

22,0

7,6

1

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste Tukey, a 5% de

significância. 2 40% da recomendação convencional (Guimarães, 1999) com NPK (04-17-07). 3 0,08 Kg
de P2O5 e 5 Kg de esterco de curral curtido por cova (40x40x40 cm). 4Densidade radicular.

Para todos as características avaliadas, a adubação organomineral correspondente a
100% da adubação convencional, foi igual ou maior aos demais tratamentos com doses
menores. Da mesma forma, todo adubo organomineral proporcionou maiores, ou iguais,
biomassas e crescimento de plantas em relação à concentração imediatamente inferior.
Isso se deve à menor quantidade de pellets adicionada e consequentemente a menor
concentração de nutrientes.
A produtividade do cafeeiro submetido à adubação convencional e aos mesmos
tratamentos organominerais aqui avaliados, foi maior com a adubação organomineral
com 100% da adubação convencional, em relação aos demais tratamentos (COSTA et
al. 2015). No entanto, para número de ramos plagiotrópicos, comprimento dos ramos e
número de nós, quando maior a dosagem de minerais no fertilizante organomineral,
maior ou igual foi o parâmetro avaliado.
A liberação dos nutrientes a partir do fertilizante organomineral é dependente das
condições microbiológicas do solo bem como das condições que influenciam os
microrganismos. O bagaço de cana-de-açucar possui mais lenta mineralização que o
resíduo de mamona e o esterco bovino (SEVERINO et al. 2004). O processo de
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liberação de nutrientes a partir de torta de filtro é lento, e ocorre em sua totalidade em
três anos (NUMES JUNIOR, 2008).
A utilização de torta de filtro de usina canavieira é viável para o crescimento
nutrição das plantas, porém, é fundamental que sejam disponibilizadas fontes minerais
de nutrientes prontamente absorvíveis (ALMEIDA JÚNIOR et al. 2011). Por esse
motivo, a utilização de resíduos orgânicos na produção agrícola é viável, desde que a
suplementação mineral exigida pelas plantas seja atendida a curto prazo.
4 – CONCLUSÕES
As mudas e as plantas de café produzidas sob substrato com adubação convencional
apresentam melhor padrão de desenvolvimento. Na fase de produção de mudas, as
plantas de café necessitam de nutrientes prontamente disponíveis, ou seja, devem-se
utilizar fertilizantes mais solúveis para disponibilização mais rápida dos nutrientes. Os
fertilizantes organominerais possuem liberação lenta de nutrientes, o que faz com que as
plantas crescidas sob essa adubação apresentem um menor padrão de desenvolvimento.
Os vasos simulam a condição de transplantio das mudas em campo, e assim como na
condição de produção de mudas, as plantas necessitam de nutrientes prontamente
disponíveis para o seu start de crescimento, e como citado anteriormente os fertilizantes
organominerais não proporcionam essa condição a curto prazo.
Quanto maior a concentração do organomineral no solo, maiores são os benefícios
nas plantas de café. Os pellets adicionados ao solo na adubação organomineral, possuem
uma baixa concentração de nutrientes por pellet, com isso quanto maior a quantidade de
pellets adicionados ao solo, maior será essa concentração de nutrientes.
A adubação com fertilizantes organominerais é interessante, desde que seja suprida
a necessidade nutricional das plantas á curto prazo. Essa adubação confere uma
liberação lenta de nutrientes para as plantas, o que á curto prazo é um problema, pois as
14

plantas em sua fase inicial de crescimento necessitam de nutrientes prontamente
disponíveis. Apesar disso, o uso desses fertilizantes á longo prazo mostra-se viável, pois
proporciona diversos benefícios, como por exemplo, a menor perda de nutrientes.
Além de tudo isso, é importante salientar que o fertilizante organomineral utilizado
no estudo, é fabricado utilizando-se um resíduo orgânico vegetal, o que contribui para a
sustentabilidade na agricultura.
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