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PRODUTIWDADE DE GRÁOS VERDES, COMPONENTES DE PRODUÇÁO E 
EFICLENCIA DE USO DA ÁGUA EM CULTIVARES DE FEIJÃO CAUPI 

Resumo - Avaliou-se a prodiição de grãos verdcs, componentes dc produção e eficiência de uso da água eiii scis 
cultivares de feijão ciupi (1PA 206, Montciro, Viia 7, BR 7-Pamayba, BR 17-Gurguéia e BR 14-Mulato). O 
experimento em blocos casualiados com seis, tratamentos e seis rcpetiç&s, foi executado, sob imgação, por 
aspersa0 convencional, em solo NEOSSOLO FLUVICO, no município de Temina, PI. A Iâmina liquida aplicada no 
ciclo, de 55 dias, para produção de grãos verdes foi dc 232 mm com um consumo médio diário de 4,22 mm. A 
cultivar LPA-206 (4.690 kg.hXi) igualou-se em produtividade de grãos verdes a cultivar Monteiro (4.323 kg.ha-I). 
mas diferiu das demais. O componente de produção número de grãos por vagem c a eficiência de uso da água 
contribuíram para diferenciaras cultivares na produção de grãos verdes. 

Palavras-ehave: Vigna unguiculata, imgação, variedade. 

PRODUCTIVITY OF GREEN GRAINS, YIELD COMPONENTS AND WATER USE 
EFFICIENCY íN COWPEA CULTIVARS 

Abstmct - 'ilie expenment was canied out for siuding tlie production of green grains, yicld coinponents and water 
use eK~ciency, in cowpea under conventional sprinkle imgation, in NEOSSOLO FLUVICO, in Teresina PI, Brazil. 
The expcrimcntal dcs ip  was a completely randomizcd blocks with six ireatments (cultivars IPA 206, Montciro, 
Viia 7, BR 7, BR 17 and BR 14) with six replications. The water liquid applied in the cyclc, of 55 days. for 
production of green grains it was 232 mm witli a consumption medium diary of 4.22 mm. Thc cultivar IPA 206 
(4,690 kg.ha-') had Uie samc g m n  gmins produclivity than cultivar Monteiro (4,323 kg.hjl), but i1 was highest U m  
othen cultivars. The number of grains by pod and ihe cfficiency of water contributed for differenliated the cultivars 
in prodiiction green grains. 

Keywords: I'igna unguiculata, imgation, varieties. 

O cultivo do feijão caupi reshinge-se mais as regiões Norte e Nordeste bnsileira. Na re@o Meio-Norte 
(Piaui c Maranhão) tem grande importância como cultura econômica e social pois é fixadora de máode-i>bn e 
coiistitui a principal fonte de proteína vegetal, principalmente, pua a população mml. 

Seu maior consumo se dá como grãos secos, entretanto os grãos vcrdcs (twr de umidadc eiitrc 60 a 70 %). 
chamado de feijão verde, constitui produto básico da Rcgião scndo muito apreciado pelos nordestinos por seu sabor e 
cozimento mais fácil. 

No Nordeste, pesquisas envolvendo a produção de grãos secos de feijão caupi, sendo escassas as voltadas 
para m o s  vcrdes. Miranda et al. (1979), estudando sele cultivares observaram que a classificação na produção de 
vagens verdcs não correspondeu a de g6os secos. Ferreira & Silva (1987) e Silva & Silva (1991) verificarain 
diiercnças entre cultivares em tcnnos de produçáo de vagens verdes e N o s  verdes. Em cultivos exclusivo e 
consorciado com milho, Silva & Freitas (1996) obsenaram maior produção de grãos verdes no sistema exclusivo. 

O objctivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de grãos verdes, componentes de prodn@o c eficikncia 
de uso da água em seis cultivares de feijão caupi. 

Material c Métodos 

O experimento foi executado na área experimental da Embrapa Meio-Norte, no inunicipio de Teresina, PI. ein 
solo NEOSSOLO FLUVICO, dc texnira média durante o período de jullio a outubro de 2000. Os rcsultidos das 
análises quimicas do solo indicaram: pH em Agua (1:2,5) = 5,9; fósforo = 16,O mg.dm4; potássio = 104,0 nig.dm3; 

'Embnpa Meio-Norte, Caixa Postal 01, CEP 64.006-220, Tanina, PI. E-mails: milton@cpamn.cmbrapu.br 
valdenir@cpiimncinbra~,br, rlucia@cpamn.embrqa.br 
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cálcio = 22,0 inrnol,.dni3; magnesio = 6,2 mmo~.dm" e MO.  = 18,O g.kg-'. Foi utilizado um delineamento em 
blocos casualizados e seis repetições. Os tratamento foram seis cultivares de feijão caupi: Vita 7 (porte n~oita), BR 
17-GurguCia, BR 7-Runayba, BR 14-Mulato, Monteiro c IPA 206 (porte ramador). Utilizou-se um sistema 
produtivo tecnificado a saber: imgação (aspersâo convencional w m  hxno de rcga de quatro dias). adubação (0-45- 
30 kg.ha-' de N, P20, c K20), densidade media de 6,66 plmtas.m~2, controle químico das plantas daninha e tratos 
fitossanilários, quando necessário (Cardoso et al., 2000; Silva & Carneiro, 2000). Avaliaram-se, estatisticamente. a 
produção de grãos verdes - PGV (duas colheita% em 3,0 m2, transromiando-a em kg.hãl, tendo como referência uin 
teor de umidade de 60% e os componentes de produção: comprimento de vagem (CV), número de @os por vagem 
(NGV), número de vagem por planta (NVP), produção de vagem verde (PVV) e eficiência de uso da água (EUA). 
Esta última foi obtida pela divisáo da produtividade de grãos verdes por a Lâmina total de imgação. 

Resultados c Discussão 

A lâmina liquida de irrigação aplicada, durante o ciclo (55 dias) para produção de vagcm verdc, foi de 232 
mm com um consumo médio diário de 4.22 mm. O teste F mostrou siWchcia para todas as cardctensticas 
estudadas (Tabela 1). 

TABELA 1. Características agronômicas de scis cultivares de feijão caupi. Teresina PI, 2000 

Cultivar ST CV NGV NVP PV PG EUAV EUAG 

IPA 206 19.3 24,2 a 4,4 a 14,7 bc 6184 b 4690a 21.3 b 16,2 a 
Monteiro 19,s 17,7 bc 3,s c 17.2 b 6965 a 4323 ab 24,Oa 14.9 ab 
Vita 7 20,7 16,5 c 3,8 c 16,3 b 5699 bc 404bc3 19,7bc 13 .4~ 
BR 17 19,5 18,7 b 4,1 b 20,4 a 5469 cd 3926 bc 18,9 cd 13.5bc 
BR 14 19.7 18,3 b 4,O b 15,6bc 7030 a 3761 ce 24.2, a 13.0~ 
BR 7 19,s 17,s bc 4,0 b 13,l cd 4850 d 3488 e 16.7d 12,Oc 

Média 19,s 18,9 4,0 16,2 6033 4038 20,s 13.9 
c . v  % 3,9 2,6 9,4 6 3  5,9 6 3  ** 5,9 
F - Tesie ** ** ** ** ** ** 
Tukcy - 5% 1,32 0,18 2,71 673,3 413,s 2,32 1.46 

ST= Stand de plantas em 3.0 inz, CV = comprimento de vagens (cm), NGV= númem de grãos por vagem (dados transformados 
em raiz quadrada de x + 1, NVP= número de vagem por planta, PV= produtividade de vagem verdes (kg.ha-'A PG= produtividade 
de grãos verdes (kg.h%'), EUAV= eficiência de uso da água (kg ha'lmni') para vagem verde, EUAG= eficiência de uso da agua 
pam grãos verdes. '* P c 0,01 p lo  teste F. Numa niesma coluna m a a s  seguidas de pelo inenos de uma letra nZo difere pelo 
teste de Tukey ao nivel de 5% de pmhabilidade. 

As cultivares BR 14-Mulato e Monteiro produziram mais e diferiram (P < 0.05) das demais em relação a 
produtividade de vagens verdes. A cultivar IPA 206 iyalou-se a Montciro, na produtividade de grãos verdes, 
dierindo das demais. Mùanda e1 al. (1979) e Silva & Silva (1991) tamwm observaram diferenças entre cultivares de 
feijão caupi quanto a produção de vagens verdes e grãos verdes. 

O componente número de grãos por vagem e a eficiência de uso da agua contribuiram para a superioridade da 
cultivar IPA 206 na produçáo de grãos verdes. As cultivares IPA 206 e Monteiro utiüzaram melhor a água na 
produçáo de grãos verdes. 
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