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PESQUISA 
EM 
ANDAMENTO 

COLETA, AVALIAÇio E CA14CTE1IZ4ÇÁO DI GI1HO'LA.K4 DI 

FlUlo (PhaaeoZua vulgazoia L.) 

~4ime Robe~to Fonseaa l 

I1'aj á Fel'WliN Antlmes I 

" As cu 1 t i va res trad i c ionais d o f e ij oe iro com".. fl"equeatemente ex i 

bem ampla variação genética em relação à reaistência a pl"aaas a doe~ 
ças, cor, textura e tamanho das vagens. cor bl"ilho e tamanho das se 

ntes, adaptabilidade is condiç;es ecoligicas, etc. Estas caracte 

sticas constituem grande interesse para a pesquisa e. e. 

para a utilização de germoplasaa. 
par t i c~ 

Muitas cultivares estio ameaçadas de extinçã~Buhstiturdas por 

ultivares melhoradas, e que podem ser eliminados in~meros : genes.ut! 
izãveis na solução de problem.s limitantes da Pl"odução. 

Objetivando preservar asse germoplaBma, para caloeá-lo ã disp~ 
ição da pesquisa, o CNPAF, através do seu Banco Ativo da Ger •• pls~ 

(BAG), juntamente com o CENARGEN e com a colaboração da. UEPAEs e 

TERs, está realizando, desde 1979, coletas em micforreaiões de 

junto a08 pequenos produtores, quevêmutilizatido a. mes.as se 

tes hi muitos anos. As amostras sio coletada. nos mercados, fei 

as e armazens, mas, de preferência, no campo • . 

AgP9s, M.Se., Pesquisadores do Área de Tecnologia de Sementes e Melhoramen 
, respeetivamente, do Centro Nacional. de Pesquisa de APl'OZ e Feijão (CNPAE') . -
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!to CNPAF, todo o germoplasma coletado é registrad·o e dividid o 

em duas - ~artes , sendo uma remetida ao CENARGEN, para conservação a 

longo prazo, e a outra fica no Centro, para avaliação 

Esse estudo ê feito em duas épocas de 

pela equipe mu I 

plantio (feve tidisciplinar. 

reiro e junho). Usa-se para cada entrada uma linha de 3 metros, na 

base de 15 sementes/m.; para amostras com maior quantidade de semen 

tes, sao plantadas 4 linhas. 

No campo, são tomados dados das seguintes características: data 

da emergência, cor do hipocótilo, início da floração, cor da flor, 

porte da planta, hábito de crescimento, pigmentação da haste princ~ 

paI, altura da planta, numero de nós da haste principal, cor da va 

gem durante a maturação, início da maturação, ciclo ~a cultivar, co r 

da vagem madura, carga de vagens, crestamento comum, mancha angular, 

ferrugem, antracnose, mosaico comum e outras doenças. Em laboratório 

são avaliados a cor do halo e do tegumento das sementes, brilho e 

grupo comercial. 

As amostras que apresentarem comportamento destacado , podem ser 

incluídas nos ensaios preliminares de rendimento do CNPAF. Depois 

podem ser melhor avaliadas, multidiscip1inarmente, para aproveitameE 

to de características notáveis em programas de cruzamento. 

JRF/cas. 
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