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linhagens TE 87-98-13G e TE 87-98-9G.2 apresentaram as melhores
combinayoes de resistencia simultanea a maioria dos virus testados,
enquanto as linhagens IT 85F-2687 e IT 86D-716 tambem se
destacaram par apresentarem associayao de resistencia, como
principais fontes de genes para imunidade ao CpAMV e born
rendimento de graos. Os resultados evidenciam que os genotipos com
resistencia, poderao ser utilizados em diferentes cruzamentos
complementares para obtenyao de progenies que apresentem
resistencia multipla aos virus do grupo Comovirus, Potyvirus e
Cucumovirus.
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COMPORTAMENTO DE LINHAGENS DE CAUPI (Vigna
unguiculata (L.) Walp) COMPONENTES DO ENSAIO

PRELIMINAR NO MUNICiPIO DE TERESINA

A baixa produtividade do caupi esta re1acionada a varios
fatores, dentre e1es, pode-se citar: a precipitayao irregular, cultivares
locais suscetiveis a pragas e doenyas e cultivares locais com potencial
genetico limitado, alem de outros fatores relacionados as praticas
culturais empregados na cultura. Ha portanto necessidade de se criar
novas cultivares com melhores niveis de resistencia a doenyas e com
maiar potencial produtivo. Este trabalho corresponde a fase inicial de
avaliayao de rendimento de graos e tern como objetivos identificar
linhagens e selecionar as de alto potencial produtivo para compar os
ensaios avanyados de rendimento de graos. Este ensaio foi conduzido



IV Reuniao Nacional de Pesguisa de Caupi
Genetica e Melhoramento

no campo experimental da EMBRAP A/CP AMN, em regime de
sequeiro, no ana de 1995 no municipio de Teresina-Piaui. Utilizou-se 0
delineamento experimental de blocos de Federer ou delineamento
aumentado, com cinco repeti<;:oes e 104 tratamentos, sendo quatro
padroes (testemunhas) e 100 regulares. Para compara<;:ao das medias
dos componentes de produ<;:ao entre uma variedade padrao e uma
regular utilizou-se 0 teste de Tukey a 5% de probabilidade. No carater
comprimento de vagem (COMPV), a media dos tratamentos regulares
foi de 19,2 cm, com seis linhagens superando a media da melhor
testemunha. Para numero de graos por vagem (NGV), a media dos
tratamentos regulares foi de 13,8 graos, com 19 linhagens,
apresentando maior NGV que a melhor testemunha. 0 peso de 100
graos (PI00G) variou de 11,6 g a 18,7 g com uma media de 14,76 g
que representa 12% a mais que a testemunha com maior PI00G. 0
rendimento de graos (REND) variou de 16,1 kg/ha a 774 kg/ha com
media de 367,28 kg/ha, sendo que 44 linhagens superaram essa media
e quatro linhagens superaram a me1hor testemunha. A partir desta
amilise, 9s materiais que poderao compor os ensaios avan<;:ados sao:
CNCxlll0-12F, CNCxII12-4F, CNCxII15-16F, CNCxII15-20F,
TE91-188-9F, TE91-191-20F, CNCxl0l0-4F, CNCxII15-12F,
TE91-185-10F, TE91-191-8F, TE91-192-1F, CNCxl053-3F,
CNCxllOl-3F, CNCxllI4-16F, CNCxII15-17F, TE91-185-4F,
TE91-185-9F, TE91-188-20F, TE91-191-9F, CNCxI115-4F,
CNCxII15-22F, TE91-195-7F, CNCxl053-15F, CNCxII12-2F,
CNCxllI2-7F, CNCxI120-3F, TE91-185-8F, TE91-192-7F e
CNCxl0l0-3F.
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