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O caupi (Vigna unguieulata (L.) Walp) é uma cultura tradi
cional no Terri tôrio Federal do Amapâ , onr.e se consti tui aIimento
básico da população e fonte de ren~a do produtor de baixo poder a
quisitivo.

Como parte da programação de pesquisa elo CPATU com a cult~
ra do caupinaqueIe Território, desenvolveu-se um ensaio d.ecompeti
ção de cultivares do tipo não ramador. Esse tipo de experimento vi
sa a obter informações sobre o comportamento de novos germop1asmas
introduzidos, com o objetivo de aumentar a produtividade da cultura
na região.

O experimento foi conduzido na Colônia Agrícola do Matapi,
no Território do Amapâ, em 1980, em delineamento de blocos ao acaso
com três repetições. O espaçamento utilizado foi de 0,50m entre fi
1eiras e 0,30m entre covas, com cinco sementes por cova, deixando-
-se três plantas por cova após o desbaste. O plantio foi efetuado
em 19/06/80.

1 Eng9 Agr9, Pesquisadordo CPATU/EMBRAPA,Cx.Postal48, Beí.êm-Parâ
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PESQUISA EM ANDAMENTO
A adubaçãofoi executadapor ocasiãodo plant .io , usando- se a fê!.

mula 20-60-4.0. Soment-e uma capina, feita 20 dí a s apô s o -plantio,foi
necessária para manter a cultura livre da concor rêncéaiôas invaso
raso
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,A praga de maior e:v,á.tl~n!ç.l.ana ar ea experimental fo ia, vaqu i
nha (And~eeto~ a~euatu~), utilizando-se, no combate, o inseticida
Folidol 60E na proporção de 100 ml para IDO 1 de água. O ataque de
saúvas causou prejuízos ao "stand" f í.naI' de alguns tratamentos, fa
to qbe se refletiu na produção por parcela, prejudicando o rendirnen
to final das cultivares atacadas.

Apenas uma colheita foi efetuada após cerca de 80% das
gens terem completado a ma t.uração , o ique .r: ,O.c,q.rr,eui.Jl~,s:>c:ulrti:y~re$.
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is homogeneas para essa catacter1s;tica;(.~\:Ná-q~lasde":Hnatluração.' de
• I ..-;:.... . r ,t ••• .: ; .. : '., '" ,.

suniforme houve duas colheitas, sendoiqusvâ pr'lnieLr a fOI ··Na ta
do 50% das vagens mostraram~se completamente màduras, prontas
a colheita.
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Onze cultivares introduzidas foram colocadas a competir co.
IPEAN-V-69, Pretinho, 40 Dias Vagem Roxa, Hanteiguinha e Garoto que
fazem parte do banco de germoplasma do CPATU.

A diferença de comportamento entre as cultivares foi alta
mente significativa. Nenhum dos genótipos introduzidos conseguiu s~
plantar a IPEAN-V-69 que apresentou o melhor rendimento (997 kg/ha),
ultrapassando em 11% a cultivar V-2 CR Vagem Branca (897 kg/ha), a
melhor entre as introduzidas e em cerca de 90% a produtividade do
Território. Pretinho também teve um rendimento relativamente alto
(949 kg/ha) segui0a de Garoto (719 kg/ha), entre as cultivares do
banco de germoplasma do CPATU.

Entre os genótipos introcuzidos merecem ser destacados corno
altamente promissores, além de V-2 CR Vagem Branca já citada, v-s
PE, V-3 CR, Top Set e V-2 CR Vagem Vermelha todas com tamanho de
grão médio e cor de tegumento marrom e Princess Ann de semente gran
de e tegumento branco com anel em redor do hilo apresentando colora
çao preta. . -.- .---_._--
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