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QUALIDADE DAS SEMENTES DE CAUPI(Vígna ungttícweata (L.) WALP.) 
UT IL I ZADAS.  NA  MICROMEGIÃO HaUXNEA DOS 13AIXÕES AGR1COLAS PIAUIENSES 

EDGAR FERREIRA DA COSTA', ROSA VIRGINIA SABOTA DE MENEZES' 
FRANCISCO RODRIGUES FREIRE FILHO' 

A semente 	um dos insumos mais importantes na explora 
ção agrícola, constituindo-se, em função de sua qualidade, o pon 
to de partida para o sucesso ou insucesso da colheita. 

Com o objetivo de avaliar a qualidade das sementes de 
caupi utilizadas na Microrregião Homogênea dos Baixões Agrícolas 
Piauienses, foi realizada, em outubro de 1981, uma 	amostragem 
nos municípios de São julião, Santo AntOnio de Lisboa, Monsenhor 
Hipõlito e Picos, principais produtores de caupi dessa microrre 
gião. 

Foram coletadas 35 amostras e obtidas informações sobre 
denominação varietal, origem das sementes e tipo de armazenamen 
to do material normalmente utilizado como semente. 

A avaliação da qualidade das sementes foi realizada no 
LaboratOrio de Análises de Sementes da Delegacia Federal da Agri 
cultura - DFA-Piauí e na UEPAE de Teresina/EMBRAPA.. Os 	paráme 
tros avaliados foram germinação em campo, velocidade de germina 
ção, comprimento de raiz, grau de carunchamento (perfuração e pos 
tura) pelo Calloobtuchu4 macula-tu e peso de 100 grãos. 

As sementes, em sua totalidade, eram de produção 	prO 
pria e, em sua maioria, apresentavam misturas varietais. As amos 
tras coletadas reuniram oito variedades: 'Canapu', 'Sempre-ver 
de Miúdo', 'Sempre-verde Graúdo', 'Chico MOdesto', 	'Cartucho', 
'Branquinho', 'Branco' e 'Pitiúba'. Foram encontrados quatro ti 
pos de armazenamento, em tudo de zinco, em lata de flande, 	em 
garrafas de vidro e em areia, predominando os dois primeiros. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, Centro de Ciências Agrárias - Departamento 
de Fitotecnia - Campus Universitário - 64000 TERESTNA, PI. 
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Os resultados das análises mostraram que 25,8% das amos 
tras apresentaram porcentagem de germinação abaixo do padrão (mi: 
nimo de 70%) da CESM-PI. A velocidade de germinação variou 	de 
um índice de 2,6 a 14,4, com média de 8,7. O comprimento de raiz 
variou de 6,3 a 12,4 cm, com média de 9,0 cm. O grau de 	carun 
chamento pelo Catto4obtuchu4 macweatu4, no que se refere ã perfu 
ração, variou de zero a 30%, com 44% das amostras com mais de 5% 
de sementes perfurados. Com  relação ã postura, variou de 1% 	a 
100%, com 43% das amostras com mis de 20% de sementes 	apresen 
tándo postura do caruncho. O peso de 100 sementes variou 	de 
14,3 a 27,0 g, com média de 21,8 g. 

Esses resultados mostram que a qualidade das 	sementes 
usadas pelos produtores da Microrregião HoMogênea dos Baixões A 
grícolas Piauienses pode ser melhorada, principalmente pela ele.  
vação do percentual de germinação e pela redução do carunchamen 
to. 

EFEITO DE FUNGICTDAS NO CONTROLE DE FUNGOS E SOBRE O PODER GERMI 
NATIVO DE SEMENTES DE CAUPI 

MARIA ZÉLIA A. DE OLIVEIRA' & HASSAN A. BOLKAN1  

Foi estudada a eficiência de quatro fungicidas no 	con 
trole de Bottyodíplodía sp., Fu4atíum oxy4pokum SchIecht ex Fr., 
MacAophomína pha4eo/ína (Tassi) Goid. e Phompp4íA 4ojae Lehman, 
e sua influência no poder germinativo de sementes de caupi, cul 
tivares Branquinho, Caçiapu, Pitiúba e Sempre-verde. A metodolo 
gia de inoculação das sementes foi semelhante à descrita 	por 
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