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Potencial genetico de Iinhagens e cultivares de feijao caupi para
produ~ao de feijao verde.
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A produyao e consumo de feijao-verde representa um mercado altamente promissor para 0 feijao-

caupi, representando uma boa opyao de renda para os agricultores familiares. 0 objetivo deste trabalho foi

avaliar 16 gen6tipos de feijao-caupi de porte prostrado, graos de tegumenta branco, vagem roxa, com

potencial para produyao de feijao-verde. 0 experimento foi conduzido no campo experimental da Embrapa

Meio-Norte, em Teresina, PI, em condiy6es de irrigayao, no ana de 2004. 0 delineamento experimental

utilizado foi 0 de blocos ao acaso, com quatro repetiy6es. A parcela experimental foi representada por quatro

fileiras de 5 m, com espayamento entre fileiras de 0,75 m e de 0,25 m entre plantas dentro da fileira; a area

util foi representada pelas duas fileiras centrais. Foram avaliados os seguintes caracteres agron6micos:

numero de dias para maturayao (NOM), comprimento de vagem verde (CVV), numero de graos por vagem

verde (NGW), peso de 100 graos verdes (P100GV), produyao de vagens verdes (PVV), produyao de graos

verdes (PGV), peso de 10 vagens verdes (P10W), peso da casca de 10 vagens verdes (PC10VV), peso dos

graos de 10 vagens verdes (PG10VV), peso de casca de 10 vagens verdes umedecido (PC10WU), peso

dos graos de 10 vagens verdes umedecido (PG10VVU), valor de cultivo (V.C) e 0 indice de graos verdes

(IGV), sendo 0 ultimo a relayao graos verdes/vagens verdes. Foram observadas diferenyas significativas

para todos os caracteres, como maior nivel para NOM, P100G, PW e PGV (P<0,01). Maior precisao

experimental foi obtida para NOM (3,34%) e CW (2,94%), com maior influencia de fatores aleat6rjos para os

caracteres PW (25,09%) e PGV (25,94%).0 NOM variou de 56 a 74 dias; 0 CVV de 16 a 22 cm; 0 NGVV

de 9 a 15 graos/vagem; 0 P100G de 27 a 49g; 0 PVV de 725 a 6.894 kg.ha,1; e 0 PGV de 356 a 3.961 kg.ha'

1,VC de 1,0 a 3,5 e 0 IGV de 49 a 60%. Oestacaram-se como gen6tipos com major potencial para feijao-

verde, Olho de pomba-10, MNC99-541F-15 e MNC99-541F-18, que obtjveram os maiores PGV, com

superioridade para a linhagem MNC99-541 F-15, que alcanyou 0 maior indice de graos verdes (IGV).
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