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o feijao

caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) e uma leguminosa comesti-

vel dotada de alto conteudo protei co e de boa capacidade de fixar nitrogenio. 0 maior consumo do caupi se da como graos secos, entretanto
atualmente vem aumentando

0

interesse do pequeno produto pela produ-

980 e comercializac;ao do feijao caupi como graos verdes. Objetivou-se
selecionar linhagens de caupi que apresentem alto potencial produtivo e
caracteristicas que atendam as exigencias de produtores de graos verdes. 0 material genetico avaliado foi, selecionado das populac;oes F ,
F RC e F RC obtidas do cruzamento entre os gen6tipos TE 96-282-220
2
1
N2
2,
e Costelao, provenientes do Banco de Germoplasma da Embrapa MeioNorte. Realizou-se a selec;ao das linhagens com base na cor do grao,
priorizando 0 padrao branco que apresenta maior valor comercial, e produc;ao de graos. As 62 linhagens selecionadas

e os dois gen6tipos

parentais foram avaliados na area experimental

do Departamento

Fitotecnia/CCAlUFPl,
parcela foi constituida

no delineamento

de

latice 8 x 8 com 3 repetic;oes. A

por uma fileira de 2,5m, com espac;amento de

1,5m entre fileiras e de 0,25m entre covas. Os caracteres avaliados foram: comprimento da vagem, numero de graos porvagem e peso de 100
graos. Os gen6tipos diferiram quanta aos caracteres avaliados. Apresentaram medias gerais de 18,96; 11,69 e 17,76 e coeficientes de variac;ao
de 6,13%, 12,68% e 13,19%, para comprimento

da vagem, numero de

graos por vagem e peso de 100 graos, respectivamente. A ocorrencia de
Iinhagens superiores quanta ao comprimento da vagem, numero de graos
por vagem e peso de 100 graos indica a possibilidade de selec;ao de
Iinhagens mais produtivas para graos verdes.

