
IV Rf~uniao Nacional de Pesquisa de Caupi
Genetica e Melhoramento

genotipos TE86-80-86F (972,6 kg/ha), TE89149-5G (929,1 kg/ha )
e Vita-7 (1001,5 kg/ha) tambem superaram a media geral, com b>1
e R2 na faixa de 74 a 84%, evidenciando maiar especificidade e uma
boa capacidade de resposta a melhoria do ambiente.
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ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DE RENDIMENTO DE
GENOTIPOS DE CAUPI DE PORTE ENRAMADOR

o estudo da adaptabilidade e da estabilidade de rendimento e
muito importante em urn programa de melhoramento porque permite
ao melhorista identificar as genotipos que mantem urn nivel estavel de
prodw;:ao independente das variavoes. de ..ambiente e tambem aqueles
que respondem satisfatoriamente a melhoria do ambiente. Isso e
importante porque esses dois tipos de materiais saD demandados par
diferentes tipos de produtores. Os materiais estaveis saD mais
recomendados para produtares tradicionais que nao aplicam ou que
aplicam poucos insumos na cultura e os que respondem bem a melhoria
do ambiente saD mais indicados para produtores que aplicam insumos
na cultura. Neste trabalho foram avaliados 20 genotipos de porte
enramador em sete ensaios, nos anos de 1994 e 1995, tendo sido
usados cinco locais. Foi usado 0 delineamento de blocos casualizados
com quatro repetivoes. A analise foi realizada com base na regressao
linear simples, em que 0 indice de ambiente e a variavel independente e
o rendimento de graos da cultivar e a variavel dependente. Para cada
cultivar foram estimados 0 coeficiente de regressao (bi), 0 desvio da
regressao (sdi) e 0 coeficiente de determinavao (R\ Urn genotipo e
considerado estavel quando apresenta media estatisticamente superior
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a media geral de todos os gen6tipos, bi = 1 e sdi + o. 0 rendimento
medio dos gen6tipos variou de 527,9 kg (Santo Imicio) a 994,0 kg/ha
('BR 17-Gurgueia'), com a media geral de todos os gen6tipos sendo
794,4 ± 113,7 kg/ha. Os gen6tipos TE90-169-4F (799,8 kg/ha), TE90-
179-2F 1824,3 kg/ha), TE90-180-15F (785,39 kg/ha), BR17-Gurgueia
(9140,0 kg/ha) apresentaram media superior a media geral, b± + 1 e R2
variando de 80,2 a 94,8% 0 que sugere que os mesmos sao bem
adaptados aos ambientes em que foram testados. Por outro lado, os
gen6tipos TE 90-178-1F(900,3 kg/ha), TE90-179-1 F (825,8 kg/ha),
TE90-180-5F (874,6 Kg/ha), TE90-180-16F (886,3 kg/ha), TE90-
180-17F (861,5 kg/ha), TE86-75-17E.2 (879,7 kg/ha) e BRl4-Mulato
(881,4 kg/ha) apresentaram media superior a media geral, b > 1 e R2

na faixa de 83,2 a 96,1%, evidenciando sensibilidade a mudan<;:ade
ambiente e melhor adapta<;:aoa ambientes de alta produtividade.
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ANALISE MEIOTICA DE CINCO CULTIVARES DE CAUPI
(Vigna unguiculata (L) Walp.)

Altera<;:oescromossomicas tern sido frequentemente observadas
em divers as especies cultivadas e estao relacionadas it redu<;:ao de
fertilidade e desvios das propor<;:oes esperadas da segrega<;:ao genica.
Estudos sobre a estabilidade no comportamento mei6tico dessas
especies, tern trazido grandes beneficios para os programas de
melhoramento genetico de plantas cultivadas. Neste trabalho foi feita
uma analise do comportamento cromossomico mei6tico em cinco
cultivares de caupi. As cultivares analisadas (VIT A-7, BR-I-Poty, BR-
12- Caninde, BR-14- Mulato e BR-17- Gurgueia) foram provenientes
do Centro de Pesquisa AgropecUliria do Meio-Norte-CP AMN. Para


