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tres plantas. Os dados obtidos ate 0 momenta mostram que houve
variabilidade para todas as caracteristicas estudadas, tanto para os
caracteres vegetativos quanta para os reprodutivos. Ha diferenyas na
biologia e colorayao dos elementos florais nos acessos avaliados.
Evidencia-se a importancia na conservayao das populay5es avaliadas
para utilizayao em futuros programas de melhoramento.
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RESISTENCIA DE CAUPI DE TEGUMENTO BRANCO A
ALGUMAS ESTIRPES DE COMOVIRUS, POTYVIRUS E
CUCUMOVIRUS
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As cultivares de caupi com graos de tegumento branco
atualmente disponiveis tern se mostrado muito suscetiveis a virus,
havendo rtecessidade da obtenyao de genotipos mais resistentes.
Com 0 objetivo de avaliar a reayao a virus, visando a seleyao de
parentais, conduziu-se urn ensaio com 24 materiais de tegumento
branco, em Teresina-PI, no ana de 1994. Avaliou-se a resistencia a tres
estirpes de "Cowpea Severe Mosaic Virus" -CpSMV procedentes dos
estados do Piaui, Ceara e Parana, respectivamente, CpSMV-PI,
CpSMV-CE e CpSMV-PR , ao CpAMV( "Cowpea Aphid-borne
Mosaic Virus") e ao CMV( "Cucumber Mosaic Virus"), atraves da
inoculayao artificial, observayao de sintomas e realizayao de testes
sorologicos. A avaliayao do comportamento e sintomatologia foi
realizada em condiy5es de telado no Centro de Pesquisa Agropecuaria
do Meio-Norte
CPAMN/EMBRAPA,
enquanto os testes
sorologicos foram realizados no Laboratorio de Virologia Vegetal do
Centro de Ciencias Agrarias da Universidade Federal do Ceara.
Nenhum genotipo apresentou resistencia multipla a todos os virus.As
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linhagens TE 87-98-13G e TE 87-98-9G.2 apresentaram as melhores
combina<;5es de resistencia simultanea a maioria dos virus testados,
enquanto as linhagens IT 8SF-2687 e IT 86D- 716 tambem se
destacaram por apresentarem associa<;ao de resistencia,
como
principais fontes de genes para imunidade ao CpAMV e born
rendimento de graos. as resultados evidenciam que os genotipos com
resistencia, poderao ser utilizados em
diferentes
cruzamentos
complementares
para obten<;ao de progenies
que apresentem
resistencia multi pia
aos virus do grupo Comovirus, Potyvirus e
Cucumovirus.
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COMPORTAMENTO DE LINHAGENS DE CAUPI (Vigna
unguiculata (L.) Walp) COMPONENTES DO ENSAIO
PRELIMINAR NO MUNICiPIO DE TERESINA

A baixa produtividade do caupi esta relacionada a varios
fatores, dentre eles, pode-se citar: a precipita<;ao irregular, cultivares
locais suscetiveis a pragas e doen<;as e cultivares locais com potencial
genetico limitado, alem de outros fatores re1acionados as prilticas
culturais empregados na cultura. Ha portanto necessidade de se criar
novas cultivares com melhores niveis de resistencia a doen<;as e com
maior potencial produtivo. Este trabalho corresponde a fase inicial de
avalia<;ao de rendimento de graos e tern como objetivos identificar
linhagens e selecionar as de alto potencial produtivo para compor os
ensaios avan<;ados de rendimento de graos. Este ensaio foi conduzido

