


Introdu~io ~.

A produ9ao de caupi na entressafra e de grande
importancia para 0 produtor por varias razoes, entre elas
podem ser citadas:

a) a boa qualidade do produto, uma vez que a
maturidade se da no perfodo seco;

b) a baixa oferta do produto nesse perfodo;
c) a grande demanda por semente~.
Esses fator~s possibilitam a obten9i'io de bons pre90s

para 0 produto. Nesse sentido, a Embrapa Meio-Norte
esta recomendando para 0 Piauf a cultivar Monteiro, que
tern urn born potencial de rendimento em cultivo irrigado
e urn tipo de grao de grande aceita9ao comercial no
mercado piauiense.

Historico

A cultivar Monteiro e uma popula9ao local uniforme
que foi trazida da regiao Norte para 0 municipio de Piripiri-
Piauf. Possivelmente, procedente do estado do Para na
decada de sessenta.
Pela excelente qualidade de grao, tanto visual como

culinaria, rapidamente conquistou uma ampla faixa do
mercado de feijao caupi na regiao. Desde entao, VallOS
produtores passaram a preservar suas sementes e a
aperfei90ar suas qualidades, atraves da elimina9ao das
plantas atfpicas presentes na popula9ao.

Rea~ioa doen~ase pragas

Comparada com a maioria das cultivares locais, a
Monteiro apresenta razoavel nfvel de resistencia a do-
en9as. Em campo, comporta-se como moderadamente
resistente ao CpSMV (Cowpea Severe Mosaic Virus)
e ao CpAMV (Cowpea Aphid-Borne Mosaic Virus) e
como suscetfvel ao CpGMV (Cowpea Golden Mosaic
Vfrus).
Quanto a pragas, e suscetfvel a cigarrinha,

(Empoaska kraemeri), aos pulgoes (Aphis spp), ao



minador das folhas (Liryomisa sativa).e acredita-se
que seja suscetfvel, tambem, a mosca branca (Bemisia
agentifolia). Trata-se, portanto, de uma cultivar que
precisa de urn monitoramento e urn manejo adequado
de pragas.

Descri~io da planta

Habito de crescimento
Porte

Tipo de folha
Infcio do florescimento
Corda flor
Cor da vagem imatura
Cor da vagem seca
Comprimento medio
davagem .

Numero medio de
graos por vagem
Cicio
Cor da semente

Tipo de tegumenta
Peso de 100 sementes
Grupo comercial *

Indeterminado.
Semi-enramador prostrado,
com entre-nos curtos e
ramo principal pouco
desenvolvido
Semi-Ianceolada
41 dias
Branca
Verde clara
Amarelo clara

10,0

70a 75 dias
Branca, com anel de hila
marrom claro, sem halo
Rugoso
28,4g
Grupo II, brancao

Capacidade produtiva

A cultivar Monteiro foi testada em 18 ensaios,
sendo oito em cultivo irrigado por aspersao con-
vencional e dez em cultivo de sequeiro. Foi avali-
ada em dois espayamentos, tanto nos ensaios irri-
gados como nos de sequeiro. Por se tratar de uma
cultivar local, sem similar nos ensaios, seu rendi-
mento medio foi comparado a media geral dos en-
saios (Tabela 1).



No cultivo irrigado, no espa9amento de 0,60 m
entre linhas, e com densidade de oito plantas por
metro linear, apresentou produtividade media de
2.071 kg/ha, sendo 19% a mais que a media dos
ensaios. No espa9amento mais largo 0,80 m entre
linhas e com densidade de cinco plantas por metro
linear, produziu 1.562 kg/ha, sendo 11% acima da
media geral dos ensaios.
No culti vo de sequeiro, em ambos os

espa9amentos, produziu abaixo da media dos en-
saios, revelando baixo potencial nesse sistema de
culti vo. Esses dados mostram, portanto, que a
cultivar Monteiro e melhor adaptada ao cultivo ir-
rigado.

E importante mencionar que a produ9ao final de
uma cultivar e 0 resultado do seu potencial geneti-
co, das condi90es de ambiente e da qualidade do
manejo que e dado a lavoura. Desse modo, e es-
sencial que sejam dadas as condi90es necessarias
para que essa cultivar possa expressar todo 0 seu
potencial produtivo.

Recomenda~oe$ para cultivo

A cultivar Monteiro e recomendada para culti-
vo irrigado nas microrregioes geograficas do Bai-
xo Parnaiba Piauiense e Teresina. Em seu cultivo,
devem ser observadas as seguintes praticas:

• Aplicar calcario e adubar de acordo com 0 re-
sultado da analise de fertilidade do solo;

• Determinar com precisao a lamina de agua a
ser aplicada e 0 turno de rega;

• Utilizar 0 espapmento de 0,60 m entre filei-
ras, com 8 a 10 sementes por metro linear;

• Acompanhar 0 desenvolvimento da lavoura,
mantendo-a livre de plantas invasoras, obser-
vando a ocorrencia de pragas e doen9as, de
modo a por em pratica, sempre que se fizer
necessario, as medidas de controle.



TABELA 1. Produtividade media da cultivar Monteiro em cultivos irrigado por aspersao convencional e de sequeiro,
no periodo de 1996 a 1998. Embrapa Meio-Norte, 1998.

Cuitivar NQde ensaios Espa~amento Densidade Rendimento (kg/ha) Media dos
(m) (plantas/m) Maximo Medio ensaios (%)

Cultivo irrigado

Monteiro 04 0,60 08 2.412 2.071 119
Media dos ensaios - - - 1.731 100

Monteiro 04 0,80 05 1.802 1.562 111

Media dos ensaios - - - - 1.408 100

Cultivo de sequeiro

Monteiro 04 0,60 08 845 476 62
Media dos ensaios - - - - 769 100

Monteiro 06 0,80 05 896 493 96
Media dos ensaios - - - - 511 100
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