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Cafeeiro
Análise de solo:
uma necessidade fundamental
Todo produtor de café quer aumentar
sua produção e, consequentemente,
aumentar os ganhos ao final da colheita. E para isso, melhorar a qualidade
do café produzido é essencial. Há anos
o Cetcaf orienta os cafeicultores capi- Quando a fertilização é feita antes da
xabas sobre a importância de se fazer abertura da flor, o pegamento floral é
uma análise de solo antes de começar significativamente maior.
sua plantação, e no caso da lavoura já implantada, fazer a coleta de
amostras antes do inicio da colheita.
“Ao fazer uma análise de solo todos os anos, o cafeicultor tem as
informações necessárias para oferecer ao seu cafeeiro os nutrientes
na medida certa e na hora adequada, permitindo assim que a planta
possa, bem nutrida, oferecer todo seu potencial produtivo”, explica o
superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher.
O superintendente afirma que, infelizmente, embora todo o avanço
tecnológico que a cafeicultura capixaba vem experimentando, um número significativo de produtores ainda não faz essa análise anualmente, e quando faz, coleta as amostras de solo em época inadequada
para um atendimento preciso às necessidades nutricionais das plantas.
“Nossa recomendação sempre foi coletar-se essas amostras antes da
colheita, um mês após a última adubação, época em que os laboratórios de análises estão mais desafogados, possibilitando um resultado
rápido e, consequentemente, instrumentalizando o cafeicultor para
uma decisão adequada, em tempo hábil, na correção das deficiências
de nutrientes”, diz Frederico.
Em seus treinamentos e orientações, o Cetcaf sempre destaca que a
primeira adubação deve ser efetivada no abotoamento floral, facilitando assim um eficiente pegamento das gemas florais, evitando-se
abortamento de flores com evidentes prejuízos.

Solo
Como deve ser a amostra?
Para que o resultado da análise seja eficiente, é importante que a amostra de solo a
ser analisada seja uma composição de pelo
menos 30 pequenas amostras coletadas por
uma sonda em áreas com características de
solo bem uniformes.
Outra atitude a ser observada é que a coleta da amostra deve ser feita debaixo do
pé de café nunca nas entrelinhas. As trinta subamostras coletadas por uma sonda
devem ser uniformizadas e delas retiradas
Coletar a amostra da
ponta da saia do cafeeiro uma amostra que represente com fidelidade
a área amostrada.
para dentro.

Lavoura
Procedimentos que geram resultados
O assessor técnico do Cetcaf, Marcos Moulin Teixeira, garante que,
executando essa tarefa agora, durante o mês de março, o cafeicultor
terá um bom espaço de tempo para
enviar o material para o laboratório,
receber o resultado, consultar seu
engenheiro agrônomo.
A Coleta de Amostras do Solo deve ser feita “De posse das recomendações,
sempre em áreas bem uniformes, confor- o produtor vai adquirir o calcário
me as características da lavoura, como a
(caso seja necessária sua aplicailustração.

ção) e aplicá-lo antes de começar
a colheita, fazendo isso com tempo suficiente para o calcário surtir
seus efeitos e, posteriormente, quando do início do abotoamento
floral, aplicar o fertilizante espalhando por sob a copa do cafeeiro,
aproveitando ao máximo a concentração das raízes da planta”, esclarece o assessor.

Marcos Teixeira destaca que esses são procedimentos simples que,
além de facilitarem a vida do cafeicultor, lhes trarão resultados altamente compensadores.
O Cetcaf reitera que, durante o ciclo de desenvolvimento dos frutos,
outras adubações deverão ser feitas obedecendo o ciclo de desenvolvimento não só dos grãos, como também o desenvolvimento dos
ramos plagiotrópicos (ramos de produção) do cafeeiro visando à safra
do ano seguinte, já que o cafeeiro só produz frutos em ramos novos.
Trinta dias após a última adubação é hora para a coleta de amostra do
solo. Cuide bem de sua lavoura, vai valer a pena!

Editorial
Constatações de
um cafeicultor!
Estou cada vez mais impressionado como a natureza varia
a cada ano. Como os que me
conhecem sabem, sou neto e
filho de cafeicultor. Já vou me
aproximando do fim da jornada
e até hoje, não me recordo de
nenhum ano IGUAL ao outro.
Algumas semelhanças muito
difíceis de serem percebidas.
Exemplo que sempre me
vem à mente: mês de dezembro chuvoso, normalmente, a
lavoura de café conilon enverga os galhos e se janeiro der
um “veranico”, queima muito os
grãos (falo de conilon, visto que
minha vida produtiva, mudei-me para o noroeste do Espírito
Santo e produzo estes grãos).
Neste ano, temos novidades:
mês de dezembro chuvoso, janeiro também e continuou da
mesma forma em fevereiro.
Observo que pouco de nossas
lavouras “tombou” e, para felicidade, a carga de grãos está
muito boa e o veranico não
veio. Nossas teorias de que
“dezembro chuvoso, tomba as
plantas” foram por “água abaixo”! Vamos continuar observando outras características da
natureza que nos indicam os
caminhos!
Agora é esperar os grãos
amadurecerem e iniciar a colheita para constatarmos se
eles estão pesados, bem granados, etc... para continuarmos nossas observações e
constatações!
Temos também uma outra
constatação: na minha longa
caminhada pela vida de cafeicultor e produtor rural, as
lembranças de ano bom como
o passado e início deste, são
poucas. É certo que em algumas regiões,houve perdas por
causa de excesso de chuvas,
mas na nossa região é só gratidão a Deus pela natureza pródiga destes tempos atuais. Se
não for muito, peçamos a Ele
que continue nos abençoando
com tempos favoráveis!
Permaneçamos unidos e confiantes! Estamos no pós-carnaval e é tempo de, normalmente, aquecimento dos preços do
café!
Que estejamos sempre atentos, à natureza, às informações, às tecnologias e, enfim,
não percamos as oportunidades que se nos apresentam!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Site
Quer ficar por
dentro das atividades do Cetcaf
e das novidades
que cercam o agronegócio café
no Espírito Santo e no mundo?
Acesse o site:www.cetcaf.com.br
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