
BR-14 MULATO
NOVA CULTIVAR DE FEIJAO
MACASSAR PARA a PlAut

A cultivar BR-14 MULATO corresponde a Iinha-
gem CNCx 249-313F, que foi obtida do cruzamento
entre as cultivares CNC 0434 x CNCx 27 -2E.

A CNC 0434 e procedente do international Insti-
tute of Tropica! AQ~culture - liT A, da Nigeria, tendo si-
do introduzida e selecionada no Brasil pelo Centro Na-
cional de Pesquisa de Arroz e Feijao - CNPAF. E imune
ao virus do mosaico severo do caupi e altamente re-
sistente aos vIrus do grupo potyvirus, do mosaico dou-
rado e a sarna.

A CNCx 27 -2E foi obtida do cruzamento das culti-
vares Pitiuba x TVu 410, e foi lan~ada pelo
CNPAF/EMBRAPA, em 1983, com a denominagao de
BR-1 Poty para a regiao Nordeste. Mostrou-se resis-
tente a todos as vIrus do grupo potyvirus.

o cruzamento que deu origem a BR-14 MULATO
foi realizado no ana de 1982 pelo CNPAF/EMBRAPA,
em Goiania-GO. A partir do ana de 1987 participou nos
ensaios avangados e regionais, passando, em seguida,
para os ensaios estaduais, sendo entao selecionada
para langamento em .1990, devido ter se sobressaldo
nas avaliag6es de produgao no Programa Integrado de
Melhoramento de Feijao Macassar, coordenado pelo
CNPAF/EMBRAPA.

A cultivar BR-14 iv1ULATOapresenta crescimento
indeterminado, porte enramador, estando a quantidade



de ramos em fun~ao da disponibilidad€ de agua e nu-
trientes e da densidade populacional

As flores SaDde cor violeta, pendunculos medios
e as vagens que apresentam a cor amarela com com-
primento media de 20cm, situam-se acima e ao nfvel
da copa ou folhagem superior, com numera medio de
17 graos por vagem. Os graos saD de cor marram, ta-
manho medio e com peso medio de 16g par 100 graos.
A flora~ao varia de 45 a 55 dias com cicio de 65 a 75
dias sendo necessarias, normal mente, mais de uma
colheita.

No perfodo de 1987 a 1990, em treze ensaios de
avalia~ao de rendimento, em regime de sequeira, sem
aduba~ao, a cultivar BR-14 MULATO se destacou em
rela~ao a testemunha BR-10 PIAU!. As avalia~6es fo-
ram feitas nos municfpios de Teresina, Elizeu Martins,
Batalha, Palmeirais, Angical, Regenera~ao e Monse-
nhor Gil, tendo apresentado rendimento medio de graos
de 833 kglha, 7% a mais em rela~ao a testemunha
( 827 kglha ), Tabela 1. Em regime de irriga~ao por as-
persao, nos l1lunicfpios de Teresina e Sao Joao do Piaui,
a BR-14 MULA-TO praduziu em media 1.968 kg/ha,
18% a mais em rela~ao a media das testemu-
nhas (1.670 kglha), Tabela 2.
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu~ria-EMBRAPActl 'ro
> <-" Vinculada ao Ministerio da Agricultura e Reforma Agr~ria::E ro
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() E UEPAE de Teresina
ctl '" Av. Duque de Caxias, 5650 - Caixa Postal, 01u #- CEP 64.035· Teresina-PI

ctl.r:. Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao - CNPAF-...
OJ Rodovia GYN 12 - km 10, Antiga Goiania/Ner6polis~

Caixa Postal, 179 - CEP 74.000 - Goiania-GO.
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