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CAFÉ
como a formação de raízes laterais e adventí-
cias e o alongamento radicular (BALDOTTO 
et al., 2010). As SH também atuam de manei-
ra indireta na rizosfera, alterando a dinâmica 
microbiana na zona radicular por estimula-
rem a exsudação de açúcares pelas raízes. Tal 
alteração no ambiente da rizosfera interfere 
principalmente na disponibilidade e na as-
similação dos nutrientes (BALDOTTO; BAL-
DOTTO, 2014).

Em um experimento conduzido na ACA 
- Associação dos Cafeicultores de Araguari, 
sob coordenação técnica do Professor Dr.  
André Luís Teixeira Fernandes (UNIUBE), 
por 4 safras consecutivas em lavoura de cafee-
iro adulto, a aplicação de 15 litros por ha.ano-1 
de HumaKelp® (produto a base de ácido húmico 
extraído da Leonardita Autraliana), resultou em 
menor incidência de doenças (ferrugem, phoma 
e cercóspora), maior crescimento vegetativo e 

Figura 2. Produção em sacas de café beneficiadas por hectare, ao longo de 
quatro safras consecutivas, comparando o tratamento padrão (Testemunha), 
com o tratamento padrão + aplicação de HumaKelp®.
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ganho de produtividade médio de 14,6 sacas por ha.ano-1 (Figu-
ra 2) (SANTINATO et al., 2015). Portanto, a utilização de ácido 
húmico na cafeicultura, surge como uma ferramenta viável na 
busca de novos patamares de produtividade.
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