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RESUMO

Baseado em Leis Naturais e levantando vários dados em
~rvações a càmpo e trabalhOs de pesquisa~ realizados no mesmo
Me com outras culturas, o Departamento T~cnico da Agrofertil
~iou um trabalho de aperfeiçoamento de adubação do cafeeiro,
.uro de que, al~m de aumentar a produção quali-quantitativame~
{sem aumentar em muito os gastos, também estaria restabelecen
t~ condições básicas para que o mecanismo gen~tico dos cafeei
, atualmente existentes, voltasse a funcionar normalmente; vi
do, inclusive, manter o Brasil na supremacia do mercado c~
iro mundial.
. Mediante trabalhos de campo, obteve-se resultados que co~
yam esta teoria de que podemos atí.va r o mecanismo natural de
~tência químico-física à doença, regulado pela carga genéti
~as variedades existentes, através de uma nutrição mais equi
tir.adae carac ter.ística à va rí edade Q

1:: Esta comprovação, no caso do cafeeiro 9 da Lei Natural que
.:"Tôda doença é precedida por uma deficiência mineral", ut í

ando a nutrição equi.librada como chave para a solução do pr~
,~ferrugem do cafeeiro (Hemileia vastatrix), abre o caminho
,.-umanova cafeicultura, econômica e produtiva, já que empre
~(medidas que controlam o mal de maneira duradoura e cont?
~ ~~m curto prazo relativo, ao mesmo tempo que promovem o au
tb da produção6 Isto se deve ao fato de atacarmos a causa e
;I , .um sí.n toma .•
',Nestes trabalhos estão envolvidos a presença principalme~di material orgânico~ a relação N:K, que varia durante as di

'entesfas es do ciclo vegeta tivo , a forma de f6sforo, o ni tro
o em forma nitrica, o magnésio? e os micra-nutrientes frita~

J~catos zinc09 boro e cobre, principalmente, além do manga
~~molibdênio e ferro e

I Esta realidade apresenta um n6vo ângulo de trabalho em que
eveIa a importância da atuação dos pedologistas, fisiologi~
~ especialist~s em fertilidade do solo ao lado dos genetici~
~e fitopatologistns, n~ luta contra as doenças vegetaisQ
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