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epocas observadas. Os parametros referentes as fases de florac;;ao e
formac;;ao de vagens (durac;;ao das fases, numero de flores/planta,
numero de vagens/planta e percentual de abscisao) e de produc;;ao
(numero de vagens/planta, numero de vagens bem formadas, numero
de graos/vagem, tamanho das vagens/planta( cm), peso de 100 graos
(g), peso total de graos/planta (g), peso do pericarpo/planta (g) e
produtividade (kg/ha)) nao apresentaram diferenc;;a estatistica
significativa entre todos os tratamentos aplicados. Entretanto, a maior
produtividade foi do T4 com 221 1,25 kg/ha, superando em 26,6% a do
Tl, em 19,0% a do T2 e em 14,8% a do T3.
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DOSES DE FOSFORO E DENSIDADES DE PLANTAS EM
CAUPI. 1- EFEITO SOBRE A PRODUTIVIDADE DE GRAOS
E COMPONENTES DE PRODUCA.O SOB IRRIGACA.O EM
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o caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), conhecido
tambem como feijao-de-corda, e a principal leguminosa de cicio anual
produtora de graos para 0 Piaui, e destaca-se como a principal fonte
de proteina vegetal para as populac;;6es da regiao. A produtividade
media de graos e baixa (300 kg.ha-1

), 0 que estl relacionada a varios
fatores do processo produtivo dentre eles 0 numero de plantas por
area, bem como a escassez de informac;;6es sobre a adubac;;aoe outras
pr<iticas do manejo de cultura necessarias para 0 aumento das
produtividades biol6gica e economica. Com 0 objetivo de estudar a
influencia de niveis de f6sforo associados a densidades de plantas sobre
a produtividade de graos e seus componentes em plantas de caupi de
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porte enramador e moita, sob irrigayao por aspersao convencional,
foram executados dois experimentos no municipio de Parnaiba, PI, em
solo de Areia Quartzosa no periodo de agosto a novembro de 1995. 0
delineamento experimental foi 0 de blocos casualizados com quatro
repetiyoes e os tratamentos dispostos em esquema fatorial 4 x 4. As
densidades de plantas foram 4,0; 9,0; 14,0 e 18,0 plantas.m-2

combinadas com 0, 45, 90 e 135 kg.ha de P20S. As unidades
experimentais foram compostas de quatro fileiras de cinco metros de
comprimentos espayadas de 0,80 m para caupi de porte enramador (cv.
BR 14-Mulato) e 0,60 m para caupi de porte moita (cv. Vita 7). Nao
houve interayao entre niveis de f6sforo x densidades de plantas para a
cv. BR 14-Mulato, havendo efeito quadrittico da densidade de plantas
sobre a produtividade de graos, com urn maximo de 2334 kg.ha-I

obtido com uma densidade de 16,57 plantas.m-2 Comportamento
semelhante foi verificado para 0 caupi cv. Vita 7, com uma
produtividade maxima de 1480 kg.ha-I na densidade de 15,81
plantas.m-2 Em ambos os experimentos nao foi observado efeito do
f6sforo sobre a produtividade de graos e seus componentes. 0 numero
de vagens por planta foi afetado pela densidade de plantas,
aumentando com a diminuiyao do numero de plantas por area.
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