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diferiram entre si com rela<;:aoao IC, 0 que aponta uma estrategia
promissora para 0 melhoramento vegetal. as melhores resultados para
o IC foram exibidos pelas cultivares Joao Paulo II e CE 744, ambas
com 0,4. A limita<;:ao da capacidade reprodutiva manifestada pela
redu<;:aodo numero de vagens por planta pareceu ser 0 principal fator
de decrescimo na produ<;:ao de graos, embora isto possa estar
relacionado com uma limita<;:aonas fontes de carboidratos devido a
redu<;:ao foliar. Tal redu<;:ao pode ser vista como urn importante
mecanismo de resistencia a seca, ja que permitiu uma substancial
regula<;:aoda perda de agua.

ANALISE GENETICA DE CRUZAMENTOS DE CAUPI PARA
PRODU<;::AO DE SEMENTES SECAS VERDES USANDO OS

GENES gtegc

A cor do grao e uma caracteristica muito importante para as
leguminosas comestiveis. No Brasil, no mercado de graos secos de
caupi, tres grupos comerciais se sobressaem: 0 marrom, 0 sempre
verde e 0 branco. Entretanto, em caupi ha uma grande variabilidade
genetica para cor de grao, havendo inclusive a possibilidade de
obten<;:ao de graos de cor verde, a qual pode ser produzida pela
presen<;:a, em homozigose, dos genes "green testa" (gt), "green
cotyledon"(gc) ou de ambos. Graos de cor verde tern assegurado
importante faixa de mercado para outras leguminosas tais como:
ervilha e fava, esta para congelamento, e poderao vir a ser tambem
muito importantes para 0 caupi. Porem ha poucas cultivares com 0

gene gc (Freezegreen , Alagreen e Genegreen) e com 0 gene gt
(Bettergreen),nao havendo ainda cultivares com os dois genes, por
conseguinte nao se conhece 0 efeito dos mesmos, quando juntos,
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sobre outros caracteres da planta. Para avaliar os efeitos desses genes
sobre numero de dias para 0 florescimento, peso de 100 graos e
produtividade e para identificar as melhores combinayoes para
obtenyao de uma populayao com base genetica ampla, dois grupos de
parentais foram combinados em dois conjuntos de cruzamentos. No
Conjunto-l, dois cruzamentos segregando para ambos os genes, foram
estudados no Experimento-l e no Conjunto-2 representado por urn
cruzamento dialelico parcial 3 x 5 entre 0 Grupo I e 0 Grupo 2 de
parentais foi estudado no Experimento 2. No Experimento 1 os
resultados indicaram que os genes gt e gc individualmente ou juntos
nao afetam a expressao dos caracteres estudados. No Experimento 2
os efeitos da capacidade geral de combinayao-CGC, no Grupo 2 foi
maior que no Grupo 1 e a CGC foi maior que a capacidade especifica
de combinayao-CEC, indicando que os efeitos geneticos aditivos foram
predominantes na expressao dos tres caracteres. Para precocidade os
maiores efeitos de CGC foram apresentados pelos parentais AR-92-
537 e AU-GC-67, para aumentar 0 tamanho da sementes 0 maior
efeito foi apresentado pela cultivar Colossun 80 e para rendimento os
maiores efeitos da CGC foram obitidos na AU-KPH-9/9-1, 'Colassus
80', 'Royal Blackeye' e 'Bettergreen'. Considerando a media e a CGC
dos parentais e a media e a variancia genetica de gerayao F2 , os
cruzamentos AU-GC-67 x AU-KPH-9/9-1, AU-78.1 x 'Colossun 80',
'Bettergreen' x 'AUBe' e 'Bettergreen' x 'Royal Blackey' sao os mais
promissores para formar uma populayao com base genetica ampla para
obtenyao de linhagens produtivas com sementes verdes.
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