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Introdução 
 
As cultivares importadas com aptidão ao processamento industrial não são adaptadas às 
condições ambientais das regiões de cultivo de batata do Brasil. Para a obtenção de clones 
superiores de batata para processamento com adaptação as condições subtropicais brasileiras é 
necessário que reúna simultaneamente vários atributos de produtividade e qualidade na matéria-
prima (SOUZA, 2010). 
 
Objetivos 
 
Selecionar clones de batata para processamento industrial, simultaneamente em condições de 
ambiente subtropical e temperado no Sul do Brasil, para atributos de produtividade e qualidade, 
considerando valores superiores a meio desvio padrão da média. 
 
 
Material e Métodos 
 
Os experimentos foram realizados com 90 clones de batata de quarta geração clonal (G4) e três 
cultivares testemunhas (Asterix, Atlantic e Panda), em dois ambientes de cultivo: na primavera de 
2007 em Júlio de Castilhos, RS e no cultivo de verão de 2008 em São Joaquim, SC. Os tubérculos 
semente foram obtidos em São Joaquim, SC, no cultivo de verão de 2007, e mantidos em câmara 
fria a 4oC até próximo dos plantios para os dois locais. Foram utilizados 2.000 kg ha-1 de 
fertilizantes NPK 5-20-10, no sulco de plantio, mais 100 kg ha-1 de nitrogênio na amontoa. As 
demais práticas culturais seguiram o sistema de produção tecnificado para a cultura da batata. Os 
dois experimentos foram analisados em um fatorial (clones x local de cultivo) no delineamento de 
blocos ao acaso, com duas repetições de 10 tubérculos cada, no espaçamento de 0,75 x 0,30 
metros. A seleção dos clones foi realizada com base nos dados de ambiente subtropical, 
temperado e na média dos dois ambientes, utilizando valores mínimos estabelecidos para cada 
variável, considerando meio desvio padrão superior a média, conforme o que era mais favorável 
ao melhoramento genético. Os clones selecionados foram aqueles que tiveram todos os valores 
dos caracteres avaliados acima de meio desvio padrão da média. 
 
Resultados e Discussão 
 
Na Tabela 1 estão os dados obtidos nos experimentos. Na média dos ambientes foram 
selecionados 30 clones (33,3%), em condição subtropical 19 clones (21,1%) e 15 clones (16,7%) 
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em condição temperada. Entre os 19 clones selecionados no ambiente subtropical, 13 clones 
também foram selecionados na média dos ambientes, bem como todos os 15 clones selecionados 
em condição temperada. Apenas seis clones foram selecionados nas duas condições avaliadas 
(subtropical e temperado). Portanto, a média dos ambientes possibilitou a seleção de maior 
número de clones com base nos critérios estabelecidos de utilizar valores estabelecidos a partir 
da média de cada caráter. Além disto, foi selecionado um terço dos clones para a próxima 
geração, o que pode ser considerado satisfatório em programas de melhoramento genético da 
batata neste nível de geração clonal. Nos ambientes subtropical e temperado a seleção pode ser 
considerada rigorosa com possibilidade de eliminação de clones com boas características. O 
baixo número de clones selecionados simultaneamente nas duas situações avaliadas dá um 
indicativo do grande efeito ambiental na seleção de clones no Sul do Brasil e da dificuldade de 
selecionar clones superiores com equilíbrio de atributos de produtividade e qualidade para 
processamento, conforme já observado por Souza (2010). 
 
Conclusões 
 
A seleção simultânea de clones de batata realizado com base na média das condições subtropical 
e temperada foi satisfatória, considerando valores superiores a meio desvio padrão da média para 
todos os caracteres avaliados. 
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Tabela 1. Intervalos de valores mínimo e máximo, média e desvio padrão de caracteres 
agronômicos e de processamento em 90 clones de batata de quarta geração clonal, avaliados em 
duas condições de ambiente no Sul do Brasil. São Joaquim, SC, 2012. 

 
Caracteres 

Média dos ambientes 
(Júlio de Castilhos, RS e São Joaquim, SC) 

Intervalos de valores Média Desvio padrão 

Ciclo (dias) 60-102 79,3 10,4 
Produtividade dos tubérculos (g) 76,2-1900,0 797,3 301,0 
Notas de aparência dos tubérculos (1-5) 2-5 3,8 0,7 
Notas de cor de chips (2-10) 3-8 4,7 0,9 
Teor de massa seca (%) 15,7-27,6 22,3 2,4 
Teor de açúcares redutores (mg gMS-1) 2,3-96,3 15,9 12,8 
No de clones selecionados 30 

 Ambiente subtropical (Júlio de Castilhos, RS) 
Ciclo (dias) 60-82 70,0 3,3 
Produtividade dos tubérculos (g) 76,2-1018,8 567,7 160,0 
Notas de aparência dos tubérculos (1-5) 2-5 3,8 0,6 
Notas de cor de chips (2-10) 4-8 5,0 0,7 
Teor de massa seca (%) 15,7-26,9 20,7 2,1 
Teor de açúcares redutores(mg gMS-1) 2,3-53,9 13,2 10,0 
No de clones selecionados 19 

 Ambiente temperado (São Joaquim, SC) 
Ciclo (dias) 78-102 88,7 5,5 
Produtividade dos tubérculos (g) 481,2-1900,0 1028,6 222,0 
Notas de aparência dos tubérculos (1-5) 2-5 3,9 0,9 
Notas de cor de chips (2-10) 3-7 4,3 0,9 
Teor de massa seca (%) 19,6-27,6 23,9 1,5 
Teor de açúcares redutores(mg gMS-1) 3,7-96,3 18,6 14,6 
No de clones selecionados 15 

 


