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Os sistemas de produção comculturas alimentares de 	ciclo 

§ 	curto em uso no Amapá, tém no feijo caupi um dos seus 	componentes 

mais importantes, muito embora a produtividade média alcançada seja 

quase sempre muito baixa, sendo em algumas zonas produtoras, inferior 

1 a 500k9/tia. Dessa forma, as açes de pesquisa voltadas para esta 

1 cultura estjo, em grande parte, dando énfase a seleçio de gen6tipos 

adaptáveis a esses sistemas, levando-se em consideraço •a produtivi 

o 	dade e a resistência a pragas e doenças. 

Neste ensaio foram testadas as melhores linhagens ramadoras, 

1 	selecionadas em ensaios preliminares conduzidos na Regiéo Amazônica, 
com o objetivo de avaliar a performance dos genôtipos em competiço, 

ce 
com vista ã indicaço de rnatetiais para serem testados em ensaios re 

gionais ou locais, que determinario aqueles que possam ser indicados 
z -  

para uso pelo setor de produçao. 
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O ensaio foi conduzido no Campo Experimental de Mazago, 	em 

olo dc tipo Latcisolo Amarelo, textura média, com 4,7 de pH, 3,0ppr. 

e fósforo, 12,Op m de potássIo, 2,0m4 de cilcio maismagnésio,1,Oni 

ealumtnioe3,1 	dematéria.orgnica. 

O espaç nento de plantio utilizado foi 100cm entre linhas e 

e 30cm entre p1é,  tas de uma mesma Unha. Foram semeadas duas senien 

es por cova, fic ido uma planta após o desbaste feito quinze 	dias 

C.pÓS a semeadura 	'or .ocasijo da semeadura foram aplicados, em sulcos 

ateriais às 1 ir 	de plantio, 60kg/ha de P 2 0 5  (superfosfato simples) 

• kOkg/ha de 1(20 	;loreto de potisslo). 

As Uni jens e cultivares testadas, que representaram 	os 

ratamentos, fo1 arranjadas em um delineantento experimental do tipo 

locas ao acaso ;!n trés repetfçes. Esses genâtipos, bem como seus 

espectivos resv' ados, sio mostrados na Tabela 1. 

A anlic estatistica revelou que houve diferença significa 

iva entre tratajqtos, de acordo como teste deDuncan, ao nível dc 

,% de probabilid, para os pararnetros floraço, número de vagem por 

lanta, altura d. ,lanta, peso de 100 sementes e produtividade. 

Os dad. de floraçio média, estabelecida pelo número 	de 

ias que vai da meadura ao estãgio onde 50% das plantas de unia me 

• parcela tenhai emttido suas primeíras flores, mostraram que a me 

• foi alcançada .ntre 39 a 49 dias. A linhagem CNCx 92-5E foi amai 

tardia, enquanto CNCx 27-2E foi a mais precoce. A média de floraçc 

ensaio foi ce a de 45 dias, O número médio de vagens por planta 

tai 10 unidades, ando que a linhagem CNCx 105-25E, com 16 apresento' 

maior média, e.. uanto que a cultivar Sempre Verde, com 7, foi a de 

menor performanc As alturas médias das plantas variaram de 52a 31cm 

sndo que a 1 inhe em CNCx 105-2F apresentou o maior porte e a CNN 27-2E 

o menor. A ai turg média das plantas do ensaio foI de cerca de 42cm. 

A 1mb? em CNCx 105-2F, com 2 14,lg, foi, a que apresentou 0 

mE ior peso médio e 100 sementes, entre as cultivares a Seridó foi a 

que apresentou a ;ielhor performance, com a.m&di.a chegando a 23,5g. O 

menor peso médie 15,7g,  foi registrado para a linhagem CNCx 87-5E, 

senlo que 'foi de 9,89 a média experimental. 
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As m&dias de produtividade revelaram que a linhagem CNCx 27-2E, 

om 9881cg/ha, foi a que apresentou a melhor performance, superando a 

édia local (SOOkg/ha) em 97,6%. Em funçio destes resultados conclui -  

e que, as linhagens CNCx 27-2E, CNCx 105-07E, CNCx 87-5E,CNCx 11-025E 

cultivar EMAPA-822 estio se revelando como bastante promissoras pa 

a serem utilizadas pelo setor de produçio local. As cultivares Ser! 

6 e Pitiúba já fazem parte dos sistemas de produçio do Amap. 
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