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Cavenessi, H. Dihystera, H. fe'rythrinae, H. Multicinctus,
H.
Pseudorobustus, H. Talonus e Trinchodorus christiei Allen.
Por ser 0 caupi uma cultura de subsistencia onde, para sua
prodw;:ao e utilizado baixo nivel tecnologico devido 0 pequeno poder
aquisitivo do produtor, pouca ou nenhuma medida de controle que
possa aumentar os custos de prodw;ao, e utilizada para qualquer uma
dessas enfermidades. Assim sendo, as medidas de controle a serem
recomendas, restringem-se ao uso de cultivares resistentes (para
viroses, carvao, sarna, mancha de cercospora, oidio, mancha
bacteriana, ferrugem e meloidoginose), rotayao de cultura e regulayao
de fatores ambientais (para podridao da raizes), alem de outras
medidas fitossanitarias que podem reduzir 0 potencial do inoculo.
Serao apresentados durante a exposiyao resultados relevantes
sobre aspectos etiologicos, epidemiologicos e de controle disponiveis
na literatura, e outros resultados recem-obtidos e ainda nao publicados,
porem inseridos em relatorios de projetos de pesquisas.

NOVAS LINHAS DE PESQUISA E PERSPECTIVAS DO
MELHORAMENTO DO CAUPI

o caupi e uma das leguminosas alimentares mais importantes do
Brasil. Essa importancia, entretanto, e restrita as regi5es Norte e
Nordeste onde se concentram a produyao e 0 consumo. Embora sendo 0
caupi uma cultura que pode produzir lucros tanto quanta outras culturas
anuais seu cultivo nao se constitui uma das primeiras prioridades da
maioria dos produtores de areas mais favorecidas. Na realidade, por ser
uma cultura anual de cicio relativamente curto, 0 mais viavel e que 0
caupi faya parte de urn sistema de produyao mais amplo e diversificado
que possa assegurar de maneira mais estavel a renda do produtor.
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Contudo pelo seu potencial produtivo, aceitayao e valor de mercado 0
caupi poderia a1canyar niveis mais tecnificados de produyao, de
processamento e ter 0 seu mercado ampliado para outras regi5es do pais.
Muitos fatores porem, em maior ou menor grau, limitam esse avanyo do
caupi. Alguns relacionados a propria cultura e outros ligados a tradiyao
de produyao e de consumo. Entre esses fatores podem ser citados: 0
porte enramador, 0 crescimento indeterminado, a maturayao desuniforme
e a retenyao foliar, que dificultam e encarecem a colheita semi-meciinica
ou medinica; a falta de urn elo que ligue a produyao a agroindustria para
que sejam buscada novas formas de consumo e seja ampliado 0 mercado
consumidor; e a falta de oferta pela pesquisa de cultivares apropriadas
para colheita
meciinica e processamento agroindustrial que possam
representar urn desafio para os produtores mais ousados. E importante
portanto que se reavalie as linhas basicas de pesquisa e sem abandonar as
demand as dos sistemas tradicionais de produyao se busque novas linhas
de pesquisa que possam permitir a obtenyao de cultivares de caupi com
caracteristicas mais modernas. Considera-se importante, portanto, que
seja avaliada a possibilidade de se investir em linhas de pesquisa
relacionadas a arquitetura da planta, maturayao uniforme e senescencia e,
relacionados as caracteristicas dos graos para processamento (produyao
de farinha, sopa pre-cozida, congelamento e enlatamento). Essas
caracteristicas nao saD impossiveis de serem alcanyadas em caupi, na
realidade ha variabilidde genetica para todas elas. E necessario coptudo
que e se invista para a obtenyao de cultivares que possam servir de base
para esse desafio.
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