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Figura 1. NO3- no solo em aplicação fertirrigado (a) e em cobertura (b). 

 

 
Figura 2. Condutividade eletrica no solo em aplicação fertirrigado (a) e em cobertura (b). 

 

 
Figura 3. pH no solo em aplicação fertirrigado (a) e em cobertura (b). 

 

 
RESPOSTA FISIOLÓGICA DE MUDAS DE CAFÉ APÓS ADUBAÇÃO FOSFATADA VIA 

ORGANOMINERAL COMPARANDO COM ADUBAÇÃO CONVENCIONAL.  

VM. Ruela-MA.Eng. Agrônoma, GCP. Civitereza-Eng. Agrônomo, AB. Silva, Dr Eng Agrônomo, JF.Teixeira-Eng. Química  

      No cultivo de culturas perenes como o cafeeiro, o plantio bem feito é um dos fatores determinantes para uma boa 

produtividade da lavoura, e a nutrição inicial das plantas assegura este processo garantindo crescimento. O Fósforo, elemento 

essencial para um bom desenvolvimento inicial da cultura do cafeeiro, via organomineral tem apresentado uma eficiência aumentada, 

quando comparado aos fosfatados convencionais, provavelmente devido a uma menor fixação do elemento P com composto 

principalmente de Fe e Al.  

       Visto a importância do cultivo do cafeeiro no Brasil, buscar respostas que ajudam a promover uma maior eficiências dos 

fertilizantes utilizados pode ser opção para melhorar a nutrição, bem como evitar prejuízos na condução das lavouras de café. 

Portanto, tecnologias que promovam a proteção dos fertilizantes vêm ganhando espaço neste cenário. A fração de matéria orgânica 

contida no organomineral apresenta uma combinação de benefícios, pois a decomposição da matéria orgânica promove a produção 

de OH-, que além de competir pelo mesmo sítio de absorção do P, ajudam a aumentar o pH, diminuindo a interação Fe+P e Al+P, 

além disso, os ácidos orgânicos liberados pela matéria orgânica contribuem para liberação do fósforo para formas lábeis.  

      Com objetivo de avaliar a resposta fisiológica de mudas de café com adubação organomineral comparada com a adubação 

convencional no plantio, realizou-se este experimento na casa de vegetação do laboratório de Biotecnologia do IF Sul De Minas, 

Campus Machado. Adotou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, constituído por três tratamentos (tabela 1) com 

doze repetições. Aplicaram-se os tratamentos no solo quimicamente conhecido, e o mesmo foi acondicionado em tubos de PVC de 

15 cm x 35 cm. As mudas de café da variedade Catucaí 24/137 amarelo foram transplantadas em cada repetição e os vasos foram 

irrigados, procurando sempre manter o solo úmido. As avaliações foram realizadas (tabela 2) após seis meses de condução do 

experimento, e com a utilização do IRGA (Infrared Gas Analyser) avaliaram-se as trocas gasosas por infravermelho para aferir a 

fotossíntese das plantas (Figura 1). 

Na tabela 2 estão dispostos os resultados obtidos nas avaliações, e observa-se que a adubação de plantio proporciona 

desenvolvimento e crescimento significativo nas plantas de café, e que em todos os fatores avaliados, com exceção do crescimento 

do sistema radicular, foram superiores ao tratamento testemunha. Comparando a adubação organomineral com a convencional, 
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propícias para o desenvolvimento do bicho mineiro, por isso o controle dessa praga é considerado um dos principais desafios para 

os produtores. Atualmente, a principal alternativa para reduzir os danos causados por esse inseto é a aplicação de inseticidas com 

posicionamento adequado, alternando princípios ativos de produtos com diferentes modos de ação e efeito residual longo, buscando 

interromper o ciclo reprodutivo do bicho mineiro. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a performance dos inseticidas 

Flupiradifurona, Clorantraniliprole, Revolux (Metaxifenozida + Espinetoram) e Tracer (Espinosade) no controle do bicho mineiro, 

assim como o período de controle na realidade do campo. O trabalho foi conduzido em uma área experimental no município de 

Guarda-Mor/MG, em cafeeiro adulto, variedade Topázio, sexta safra, transplantado no espaçamento de 3,7 x 0,6m. Os tratamentos 

foram distribuídos em delineamento de blocos casualizados. Os produtos Revolux e Tracer foram posicionados dentro do manejo 

programado para o controle de bicho-mineiro da região em estudo. Todos os tratamentos foram aplicados em março de 2019, com 

a expectativa de posicioná-los no fim do período chuvoso para avaliar seu potencial de controle e residual no período seco. Os 

tratamentos foram distribuídos em delineamento de blocos casualisado com três repetições, sendo: Testemunha: manejo da 

propriedade (Profenofós e Lufenuron + Acetamiprido e Bifentrina); Revolux® (Methoxifenozide + Espinetoram) nas doses de 200, 

250 e 300 ml do produto (pc.ha-1); Tracer® (Espinosade) a 150 e 200 ml pc.ha-1, Flupiradifurona (750 ml pc.ha-1), 

Clorantraniliprole (90 g pc.ha-1). Para cadaada inseticida foi utilizado o adjuvante recomendado pelo fabricante. As aplicações 

foram feitas com conjuntos mecanizados (trator-pulverizador), seguindo as boas práticas da tecnologia de aplicação. O volume de 

calda foi ajustado para 500 L ha-1. O experimento foi instalado numa área com média de 8% inicial de minas ativas, objetivando 

entender melhor como os produtos se comportariam nesta situação de contorno, em uma região onde a praga apresentacondições 

favoráveis ao seu desenvolvimento. Foi avaliada infestação do bicho-mineiro aos 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após a aplicação 

dos produtos. Para isso, contabilizou-se o número de folhas com minas ativas (presença ou não de lagartas vivas nas minas) e o 

número de lagartas na amostra. No total foram avaliadas 18.200 folhas durante os 90 dias de avaliações. Os resultados foram 

submetidos à análise descritiva e posteriormente à análise gráfica baseando-se em gráficos comportamentais contendo barra de 

erros. 

Resultados 

 Foi possível observar que aos 15 DAA houve aumento de minas ativas para todos os tratamentos testados, com os maiores 

valores sendo alcançados pelo Clorantraniliprole, provavelmente este fato esteja relacionado com o ciclo da praga e com o modo 

ação dos produtos. Aos 30 DAA o Clorantraniliprole demonstrou que possui uma ação de controle mais tardia, enquanto o Tracer 

reduziu os níveis iniciais de minas ativas. Na terceira avaliação, aos 45 DAA, houve aumento das minas ativas em todos os 

tratamentos com exceção do Revolux e a Flupiradifurona que demonstraram redução de 8,5% e 17,28, respectivamente, nesta 

última avalição a testemunha apresentou os maiores valores. Aos 60 DAA, todos os produtos e doses testadas demostraram redução 

de minas ativas em relação à avaliação inicial, com destaque para os tratamentos utilizando o Tracer e Flupiradifurona, que foram 

os mais eficientes. Com relação à avaliação de 75 DAA, as duas maiores doses de Revolux e a menor dose de Tracer, reduziram 

os níveis em relação à avaliação anterior, demonstrando maiores efeitos residuais que os demais. Já na última avaliação a maior 

dose do Tracer apresentou 1,66% de minas, se mostrando eficiente, diferentemente dos demais que aumentaram a incidência de 

minas ativas, vale ressaltar que trata-se de um período muito longo sem um novo controle para quebrar o ciclo da praga. Em relação 

ao número de lagartas por folha na avaliação de 15 DAA, o Tracer a 150 ml ha-1 apresentou melhores resultados que os demais 

com 0,16 lagartas por folha e os maiores valores com a Flupiradifurona e Clorantraniliprole. Aos 30 DAA, a testemunha apresentou 

um aumento no número de lagartas por folha, diferente dos demais tratamentos que demonstraram redução em comparação à 

primeira avaliação, com destaque para os tratamentos contendo Tracer nas doses de 150 e 200 ml.ha-1 com 0,07 e 0,06 lagartas por 

folha, respectivamente. Na terceira avaliação, com 45 DAA, todos os tratamentos obtiveram aumento no número de lagartas por 

folha e, novamente, os tratamentos com Tracer apresentaram os menores valores. Aos 60 DAA, todos os produtos nas doses testadas 

demonstraram influência no controle da praga, com níveis inferiores a 0,07 lagartas folha-1. Já na avaliação de 75 DAA, somente a 

menor dose do Revolux evidenciaram redução no efeito residual, pois tive acréscimo no número de lagartas por folhas em relação 

à avaliação anterior, comportamento também observado na testemunha. Foi observado na última avaliação com 90 DAA que os 

produtos não contribuíram para a redução do número de lagartas por folha, ressaltando que é um período muito longo sem aplicação 

de novos inseticidas.Portanto, observou-se no trabalho que os produtos testados para o controle do bicho-mineiro influenciaram na 

dinâmica populacional da praga nos primeiros 45 DAA, com resultados mais efetivos entre 60 e 75 DAA. Vale ressaltar que não é 

indicado e nem foi a intensão do trabalho que um único produto fosse controlar por um período tão longo, entretanto, assim foi 

conduzido para verificar o comportamento do efeito residual ao longo de 90 dias após as aplicações. No geral, verifica-se que todos 

os produtos, independente da dose, perderam residual ao longo do tempo, indicando necessidade de novas aplicações para quebrar 

o ciclo do bicho-mineiro. Em ambas as variáveis analisadas, o Tracer a 200 ml.ha-1 apresentou melhores resultados em relação aos 

demais, sendo mais eficiente que a alternativa de manejo utilizada na fazenda. O Flupiradifurona e o Clorantraniliprole se 

mostraram mais eficientes para o controle mais tardio da praga. Já o Revolux, nas doses de 250 e 300 ml ha-1, demonstrou resultados 

semelhantes ao Tracer para controle do bicho-mineiro. 
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