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Nos ultimos anos produtores de areas de cerrado, de varias regioes do Brasil, tem
mostrado interesse pela cultura do caupi. Entretanto as cultivares disponiveis, em sua
grande maioria, sac de porte enramador com a maturidade das vagens desuniforme.
Dessa maneira, como a agricultura nos de cerrados e total mente mecanizada, tem
havido dificuldades com 0 manejo da cultura, sendo a colheita a etapa mais limitante.
Entretanto no germoplasma introduzido mais recentemente e entre os materiais em fase
selec;ao no pais ha alguns com caracteristicas pr6ximo do desejado, ou seja, plantas
mais eretas, com baixo indice de acamamento e com a maturidade das vagens
relativamente uniforme, as quis se disponibilizadas pod em amenizar ou eliminar essa
limitac;ao. Esse trabalho teve 0 objetivo de avaliar Iinhagens de caupi de porte ereto e
semi-ereto, denominadas de porte moita, em ambiente de cerrado, para selecionar
parentais e para recomendac;ao comercial.

Foram avaliados 32 gen6tipos, distribuidos em dois ensaios de acordo com a cor dos
graos: Ensaio Estadual Moita Marrom - EEMM e Ensaio Estadual Moita Branco - EEMB.
Foi utilizado 0 delineamento experimental de blocos casualizados com dezesseis
tratamentos, sendo 14 linhagens e duas cultivares testemunhas, e com quatro
repetic;oes. As parcelas tiveram as dimensoes de 2,0 x 5,0 m. 0 espac;amento entre
fileiras foi de 0,5 m com uma media de dez plantas por metro linear, 0 que resulta 'em
uma populac;ao de 200 mil plantas por hectare. Na Tabela 1 sac apresentados os
locais, data do plantio, niveis de adubac;ao utilizados e 0 indice pluviometrico.

Tabela 1. Local, data de semeadura, aduba9ao e pluviosidade dos campos experimentais de caupi.
Embrapa Meio-Norte, 2000.

Local Data do Adubar;;ao1

plantio Mistura J

Palmeira do Piaui-PI 16.02.00 02-14-16

Bom Jesus-PI 14.02.00 02-20-20

[ Baixa Grande do Ribeiro-PI II 26.02.00 "] 00--40-06

Sao Rdo. Das 26.02.00Mangabei ras-MA

I Sambaiba-MA 01.03.00

1Em tados os locais foram aplicados 200 kg/ha da respectiva mistura.
2Aplicado a lanc;o e incorporado antes do plantio.

No EEMM a media do numero de dias para a florac;ao inicial foi de 42,50 dias, 0 tipo de
porte teve escore medio de 1,26, 0 valor agronomico de 2,48, 0 indice de grao de 0,77.
o comprimento de vagem, 0 numero de graos por vagem e 0 peso de 100graos tiveram
medias de 19,1cm, 14,2 e 18,7g respectivamente. A media do escore para antracnose



foi de 5,15, apenas quatro linhagens, EVx42-13E, EVx63-1E, EVx92-49E e TE97-418-
07F apresentaram escores abaixo de 3,0. Os melhores escores para valor agron6mico
foram obtidos pelas linhagens EVx41-5E, EVx42-13E, EVx83-13E, TE93-242-10E-6-1 e
TE97-418-07E, que foram exatamente as linhagens que tiveram os melhores escores
para porte ereto e apresentaram os mais baixos fndice de acamamento. Os dados de
produtivi,dade sac apresentados na Tabela 2. Houve diferen9a entre gen6tipos em dois
ambientes (P < 0,05). Tomando como as medias dos ensaios, dez linhagens
apresentaram produtividades superiores a testemunha, Vita-7 (1.245,5 kg/ha). Entre
essas linhagens merecem destaque a EVx41-5E (1.522,0 kg/ha) e EVx91-2E (1.447,6
kg/ha), respectivamente 22,6 e 16,6% superiores a testemunha.

No EEMB 0 numero de dias para a flora9ao inicial foi de 43,39 dias, 0 escore medio
para 0 tipo de porte foi de 1,20, de 2,41 para 0 valor agron6mico e de 0,77 para 0 fndice
de grao. As Iinhagens CB-3 (Calif6rnia Blackeye 3), IT848-2135 e IT870-1627 foram as
mais precoces e tambem as mais eretas, tiveram escore 1 para esse carater. Vale
ressaltar que a linhagem TE97-411-1E tambem teve escore 1 para porte e 0 maior
escore para 0 valor agron6mico (3,14), evidenciando que se trata de uma Iinhagem que
alem do porte tem outras boas caracteristicas. Ouas IinhagEms apresentaram indice de
grao superior a 0,80, a IT870-195-1 e CB-3, respectivamente 0,82 e 0,81. 0
comprimento de vagem 0 numero de graos por vagem e 0 peso de 100 graos
apresentaram medias respectivamente de 16,6cm, 11,3 graos e 18,4g. 0 comprimento
de vagem e 0 numero de graos por vagem foram relativamente mais uniformes que 0

peso de 100 graos. Nesse carater 0 menor valor foi de 13,99 na linhagem CNCx 1132-
4E e 0 maior de 25,3g na linhagem TE97 -413-1 E. Quanto a antracnose cinco linhagens
tiveram escores inferiores a dois, IT860-716-2, TE96-282-22G, TE87-411-1E, IT848-
2135 e IT870-1627, vale ressaltar que essas tres ultimas Iinhagens se destacaram
tambem em precocidade, tipo de porte e valor agronomico. Na Tabela 3 sac
apresentados os dados de produtividade. Houve diferen9a significativa (P<0,05) entre
gen6tipos em todos os locais. A linhagem IT870-1627 foi usada como testemunha, uma
vez que se trata de uma linhagem que ja vem sendo test;":lda ha varios anos e esta
sendo recomendada para cultivo comercial no estado do Amapa com 0 nome de cultivar
Mazagao. A linhagem IT870-1627 (1.088,0 kg/ha) foi superada por dez linhagens,
merecendo destaque a IT870-195-1 (1.245,2 kg/ha), TE96-282-22G (1.559,0 kg/ha),
TE97-411-3E (1.387,0 kg/ha) e TE97-411-2E (1.235,0 kg/l1a) as quais superaram a
testemunha em 14,5,43,3, 27,5 e 13,5% respectivamente. Nesse ensaio nenhuma das
linhagens que se destacaram nos caracteres fenol6gicos se destacou em produtividade,
exce9ao feita a TE96-282-22G que apresentou um bom tamanho de vagem e de grao,
um baixo escore para antracnose e uma boa produtividade.

As produtividades foram boas, evidenciando que ha possibilidade de se selecionar
materiais eretos com maturidade uniforme das vagens, par a regao dos cerrados. A
semeadura feita a partir de mead os de fevereiro, em algumas areas inclusive na
palhada do arroz, evidencia 0 potencial do caupi para ser cultivado em uma segunda
safra em sucessao ao cultivo do arroz.

Tabela 2. Produtividade (kg/ha) dos gen6tipos do ensaio estadual moita marrom. Embrapa
Meio-Norte, 2000
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Tabela 3. Produtividade de graos (kg/ha) dos gen6tipos do ensaio estadual moita branco. Embrapa Meio-
Norte, 2000.
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IIT845-2135 750,2 987,1 450,1 1.697,7 1.422,1 I 1.061,411 97,61

IIT60-719-2 764,3 1.226,0 372,3 1.350,4 1.800,8 1.102,8 101,4

IT870-1627 859,1 1.004,1 363,3 1.645,5 1.567,9 1.088,0 100,0

918,2 976,5 . 578,5 1.453,0 1.773,11 1.139,9

21,5 22,2 16,5 15,01

9,~ 329,2 646 . 810,71

1 Cultivar testemunha
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