BR 10-PIAu1: CULTIVAR DE FEIJIO MACASSAR(!!.Q!!!ONG£ICU
LATA)COM RES~Srl:NCIA MO'LTIPLA ~~RUS.
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No periodo de 1982 a 1986, na UEPAE de Teresina, foi realizado
um trabalho de melhoramento para obten~ao de cultivares de ~eijao
macasear com resistencia mnltipla a virus e com boas caracterieti
cas agronomicas e comerciais. Cruzamentos direto e reciproco ~o:
ram realizados, em condi~oes de campo, entre as cultivares
CNC
0434 e TVu 612. Nas plantulas das Ger~oes F~, F e F ~oram fei4
5
tas inocul~oes, artificialmente no campo, cOm uma mistura propo~
cional dos virus do mosaico severo do caupi("cowpea severe mosaic
virus"), do mosaico rugoso do caupi( "cowpea rugose mosaic Virus")
e do mosqueado severo do caupi("cowpea severe mottle Vins"). 1'I'iio
foi feita inocul~ao com 0 virus do mosaico dourado do caupi("co!:
pea golden mosaic virus"), uma vez que 0 mesmo nao
transmitido
mecanicamente(Santos &: Freire Filho, 1984). A sele~ao de plantas
para resistencia a este virus foi feita com base na infec~iio de
campo, durante os cinco anos de duraQao do trabalho.
Sele~oes de plantas individuais, durante estas ger~oes, e de
linhas nas gera90es subsequente, para resistencia mUltipla, foram
feitas. Varias linhagens foram selecionadas, entre as quais
a
TEx 10-30R, que foi lan~ada com a denomina.l;aode BR 10-Piaui, que
possui imunidade aoo virus do mosaico severo( COMOVIRUS) ,mosaico ~
goso e mosqueado se'-ero(POTYVIRUS), e alta resistencia ao virus
do mosaico dourado do caupi(GEMINIVIRUS). Apresenta boas caracteristicas agronomicas, produzindo, em madia, 72% a mais que as cul
tivares tradicionais.Tem habito de crescimento indeterminado
;
tipo de porte semi-enramador. A cor da flor
violeta e paess. 40
a 45 dias para florar. As vagene, quando secas, sao amareladas e
inseridae sobre a folhagem, com comprimento medio de 21 em. As 8~
mentes sac de cor marrom e tamanho grande, sendo de 199 0 peso de
100 graoe. A colheita podera ser feita entre 65a 70 dias, apQ8 0
plantio.
Como se trata de uma cultivar que tem resistencia aos principais virus que ocorrem em feijao macassar no Brasil, a BR lO-Piaui
a recomendada para locais onde estas viroses se constituem problema, principalmente no Estado do Piaui(Santos &: Freire Filho),onde
os prejuizoe na produ~ao de graOS sao elevados.
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