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FAZENDA: MATABURRINHO

PRODUTOR: PEDRO PAULO DONIZETE DA FONSECA

MUNICIPIO: PATOS DE MINAS-MG

LOCALIZAÇÃO: -18.619225492500334, -46.3855991283482

REPRESENTANTE COMERCIAL MAX CROP:  THANNER AUGUSTO

PRODUTOS MAXCROP TRABALHADOS: STARK, PROTON E ENKER.

RESULTADO FINAL - CULTURA DO CAFÉ



RESULTADO FINAL - CULTURA DO CAFÉ

VARIEDADE: CATUAI 144

ANO DE PLANTIO: 2016

ESPAÇAMENTO: 4,0m x 0,5m

PULVERIZADOR: ARBUS 2.000

ÉPOCAS DE APLICAÇÃO: DEZEMBRO2020 / FEVEREIRO 2020

APLICAÇÕES:

DEZEMBRO: PROTON: 0,5 LITROS POR HA

STARK: 0,5 LITROS POR HA

ENKER: 0,8 LITROS POR HA

FEVEREIRO: PROTON: 0,5 LITROS POR HA

STARK: 0,5 LITROS POR HA

ENKER: 0,8 LITROS POR HA



MOMENTO DAS APLICAÇÕES



AVALIAÇÃO VISUAL

PADRÃO



AVALIAÇÃO VISUAL

PADRÃO



ANÁLISE FOLIAR - Realizada 46 dias após a última aplicação



INTERPRETAÇÃO DA ANÁLISE

Em relação a Macro nutrientes primários e secundários, conseguimos perceber uma superioridade na área

Max Crop, entre eles estão, N, P, K, S. Já o Mg as duas áreas estão com os mesmos níveis e Ca o padrão está superior,

porém o desejado mínimo é de 1,5 % e a área Max Crop está com 1,45 %, muito próxima.

Quando passamos para micronutrientes com exceção do boro, todos estão com os níveis entre desejado e acima do

desejado, o boro na área Max Crop está inferior a área padrão e abaixo do desejado, onde o desejado é 60 ppm e na

área está 48,2 ppm.

Outro ponto a ser observado é o Mn, na área Maxcrop o percentual está em 176 ppm e na área padrão

134 ppm, em varias outras propriedades o Mn tem apresentado deficiência nessa época e onde utilizamos o

protocolo, em todas as propriedades os níveis foram elevados, retirando imediatamente a deficiência visual.



INTERPRETAÇÃO DA ANÁLISE

Quando observamos os Macronutrientes da área padrão, Potássio e Enxofre além de estarem abaixo da

área Max Crop, estão abaixo do desejado e sabemos a grande importância desses dois nutrientes. O Enxofre

possui um papel de destaque na nutrição das plantas, pois está intimamente ligado ao desenvolvimento vegetal,

sendo um constituinte importante das proteínas e essencial na fotossíntese, além de conferir maior resistência às

plantas em relação a condições adversas de cultivo, por outro lado temos o Potássio, o segundo nutriente mais

exigido pelas plantas ficando atrás somente do nitrogênio, além de atuar na ativação enzimática, regulação osmótica,

e no enchimento de grãos.



TABELA DE INTERPRETAÇÃO

Tabela de interpretação de análise foliar por época do ano, para a cultura do café.



AVALIAÇÃO DE MATURAÇÃO 

PADRÃO

Metodologia: As amostras foram coletadas em vários pontos, dentro da carreta já colhida, referente
a área padrão e a área Max Crop, as duas coletas foram acompanhadas pela equipe da fazenda.
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Grãos verdes

14,28%

Grãos verdes

10,20%



COLHEITA



ÁREA COLHIDA

Área necessária para colher 75 sacos de café, na área padrão e na área Max Crop. 

Área padrão
0,349 ha

Área Max Crop
0,32 ha



ÁREA COLHIDA

Área Max Crop

39,06

sacos por ha

Área padrão

35,82 

sacos por ha

+ 3,24 sacos



RETORNO SOBRE INVESTIMENTO

3,24 sacos * R$ 815,00
= R$ 2.640,60

R$ 2.640,60 - R$ 338,80

Investimento

R$338,80

por ha

Cotação café utilizada: R$ 815,00

Retorno = R$ 2.301,80
a mais no bolso
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