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Oscar laneira Nopeira 1  

Earl Eugene watt2  

João Pratagil P. de Araujo 2  

flu função da grande variabilidade gen6tica existente na cultura do feijão 

Caupi no Estado do Amazonas, são encontradas cultivares dos mais diferentes ti 

pos, principa]zrente quanto ao hábito de crescirrenta, tamanho e coloração dos 

graos. Aquelas possuidoras de um porte manos ramador e ciclo mais curto são co 

munEnte chamadas de "Feijão Quarenta Dias sendo bastante preferidas pelos produ 

tores desta leguminosa. 

Ccii o objetivo de i&ntiicar materiais ccii essas características e que a 

presentan boa capacidade produtiva, em condi çEes de várzea, conduziu-se um eqe 

rinento em que foram avaliadas 9 linhagens prodentes do ITTA (International Ins 

titute of Tropical Agriculture), as quais foram cnrparadas cxi 2 cultivares lo 

cais. As linhagens utilizadas neste ensaio apresentaram bati desempenho em outros 

locais. 

O experinEnto foi unplantado no dia 10.09.80., em solo de várzea, cuja anã 

Use química revelou pH igual a 48; 0,191% de nitrogênio; 82 ppn de f6sforo; e 

13,19 rte% de cálcio + nagrsio. O espaçarrento usado foi de 0,75 x 0,30 m e tira 

planta em cada cova. Adotou-se o delineamanto dçerirrentai de blocos casualiza 

ri 4 repetiçaes. 

.Após a pesagem dos grãos secos observou-se que o maior rendirrento 
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foi o da 1inhem 4R - 0267 - IP ar 1.433 kg/ha, muito embora não esteja can to 
das as suas características fixadas. Destacann-se ainda as linhagens IVx 1836 
- 0151 e IVx 2394 - 02F, cii produtividades de 1.186 e 1.183 kg/ha, respectiva 
REnte. 

O porte dos materiais citados, arstituiu-se no fator mais i.jiportante do ex 

perinento, tria vez que, respcncèram ctu prução de grãos à e levada fertilidade 
das várzeas, ncstrando aescjnnto ereto. 

A baixa prutividade cttida pelas cultivares testanunhas, principairrente re 
la Cúco Felipe, está relacitada cii o espaçarrento, pois, são materiais ramado 
res e se desenvolvem muito nas ccndiçEes de várzea, necessitando, portanto, de 
maior afaz tanento entre e dentro da flnfla de plantio. Can re l.aç D a cultivar MN4 
V-69, em solos de baixa à nédia fertilidade, apresenta corte semi-ereto, porn, 

em solos de várzea de alta fertilidade au que foi cdu2ido o experinento, esta 
cultivar tona-se ramadora. Os demais resultados são mcistradce na Taltla 1. 
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Cultivar ou linhau 	 Rend~to 

4R-0267--IF 	 1.433 

TVx 1836 - 0153 1.186 

TVx 2394 - 01? 1.183 

TVx 1193 - 7D 914 

IPEAN V_69* 871 

'IVx 1576 - OlE 865 

TVx7-41( 830 

TVx 1836 - 0133 819 

TVx 2394 - 02F 802 

Tvx309-].G 612 

Chioo Felipe* 	 - 

* Testaminhas. 
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