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A cultura do caupi e de grande
importahcia s6cio-econ6mica para as regioe!>
Norte e Nordeste. Atualmente vem passando por
um processo de mudanc;:a devido principal mente
as oportunidades de mercado que estao
surgindo e a compreensao dessas oportunidades
por produtores de sequeiro que praticam uma
agricultura mais tecnificada e aqueles que
utilizam irrigac;:ao. Nesse contexto, as cultivares
melhoradas se tornam imprescindfveis.

A cultivar BRS-Mazagao representa
uma grande novidade, porque e precoce,
produtiva, de porte compacta e com graos de
alta qualidade comercial. Estas caracterfsticas
permitem que a cultivar possa ser utilizada na
sequencia de cultivos de varios sistemas de
produc;:ao, inclusive como cultivo de safrinha,
ap6s a cultura do arroz, na regiao de cerrado.

A BRS-Mazagao foi obtida atraves
de um esforc;:o conjunto entre a Embrapa Meio
Norte, situ ad a no Estado do Piauf e a Embrapa
Amapa e foi testada nas regioes Norte e
Nordeste, sendo recomendada a princfpio para
os Estados do piauf e Amapa.

A cultivar BRS-Mazagao corresponde
a linhagem IT870-1627 introduzida do
International Institute of Tripical Agriculture-
liT A, sediado em Ibadan, na Nigeria, em 1990,
tendo si,do registrada na colec;:ao de
germoplasma de caupi da Embrapa Meio Norte
com 0 c6di9l? TE-1307.

CARACTERiSTlCAS

Habito de crescimento: determinado
Porte: semi-ereto
Forma do folfolo: lanceolado
Infcio da florac;:ao: 36 dias
Florac;:ao media: 39 dias

Cicio medio: 65 dias
Cor da flor: branca
Cor da vagem imatura: verde
Cor da vagem seca: amarela
Comprimento de vagem: 15cm
Numero de graos por vagem: 12
Cor de graos: bran co com anel do hila e um
pequeno halo preto
Tipo de tegumenta: rugosa
Peso de 100 graos: 15 gramas
Grupo comercial: fradinho

Em camj:v, a cultivar BRS-Mazagao
apresenta bom nfvel de resistencia a doenc;:as e
pragas. Testada em laborat6rio mostrou-se
altamente resistente ao CpAMV (Cowpea Aphide-
Borne Mosaic Virus), imune ao CMV (Cucumber
Mosaic Virus) e susceptivel ao CpSMV (Cowpea
Severe Mosaic Virus). Com relac;:ao CpGMV
(Cowpea Golden Mosaic Virus), 0 qual nao se
consegue inocular artificialmente, nao se
constatou uma unica ocorrencia. Isso evidencia
que· essa cultivar e imune ou altamente resistente
ao CpGMV.

No cultivo de sequeiro, as produtividades
medias variaram de 788 kg/ha, no Piauf, a 1.271
kg/ha, no Amapa. No cultivo irrigado a
produtividade media foi de 1.895 kg/ha, no Piauf.
A produtividade maxima no cultivo de sequeiro foi
de 1.895 kg/ha e no cultivo irrigado de 2.718
kg/ha, ambas no Piauf. Por nao se dispor de uma
testemunha local com caracterfsticas semelhantes
a cultivar BRS-Mazagao, as avaliac;:oes de
desempenho foram feitas em relac;:ao as
produtividades medias dos ensaios. Em ambos,
os estados a cultivar BRS-Mazagao superou as
medias dos ensaios (Tabela 1).

A cultivar BRS-Mazagao e indicada para
cultivos de sequeiro, irrigado e de vazantes.
Recomenda-se que seja feita a analise de
fertilidade de solo e que a calagem e adubac;:ao
sejam feitas sob recomendac;:oes tecnicas.

o espac;:amento entre fileiras deve ser entre
0,40m a 0,60m com 8 a 10 plantas por metro
linear. A populac;:ao de plantas dever ficar em
torno de 2000.000 plantas por hectare. Para essa
populac;:ao a necessidade de sementes e de 30 kg
por hectare. Para plantio manual, utilizar 0

espac;:amento de 0,50m entre fileiras e 0,40m
entre covas com 0 uso de duas plantas.

A colheita pode ser feita manualmente
vagem por vag em ou atraves do corte e do
enleiramento das plantas para posterior debulha
ou meCaniCi,lmente, neste caso as plantas devem
ser d8ssecadas quimicamente. A colheita deve ser
feita 'a partir de 10 dias ap6s a apli"tac;:ao do
dessecante.

E importanteque seja feito um bom manejo
de ervas, pragas e doenc;:as e que a colheita seja
feita na epoca certa. 0 atraso na colheita,
principalmente em tempo chuvoso, pod era
comprometer a qualidade da produc;:ao.

A cultivar BRS-Mazagao tem grao
branco com anel do hila e um pequeno halo preto,
tegumenta rugosa e forma reniforme. E um tipo
de grao novo para 0 mercado piauiense, mas bem
aceito nos Estados do Amapa, Bahia e Rio
Janeiro, poi se enquadra no grupQ comercial
"Fradinho". I

Na avaliac;:ao de cocc;:ao foi considerada
como de cozimento rapido e de excelente
palatabilidade.


