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A sarna comum da batata é uma doença bacteriana causada por várias espécies do gênero 

Streptomyces. Nos últimos anos tem ganhado relevância devido ao aumento de sua incidência, à 

sua ocorrência generalizada nas regiões produtoras do Brasil e ao grande impacto na 

comercialização de batata. A melhor estratégia de manejo da doença é o uso de cultivares 

resistentes. A identificação de genótipos com níveis elevados de resistência é um desafio em 

programas de melhoramento da cultura, devido principalmente à influência ambiental na 

expressão do caráter. Este trabalho foi realizado com o objetivo de caracterizar clones de batata 

quanto à reação à sarna comum. Foram avaliadas oito cultivares comerciais e 78 clones do 

programa de melhoramento genético de batata da UFLA. O experimento foi conduzido em casa 

de vegetação, no período de fevereiro a junho de 2014 no delineamento de blocos casualizados 

com três repetições. As parcelas foram compostas por uma planta por vaso, cultivadas em 

substrato comercial contaminado naturalmente com Streptomyces spp. Após a colheita, os 

tubérculos foram avaliados para incidência por meio da razão entre o número de tubérculos 

contaminados e o número total de tubérculos por parcela, bem como para severidade, com o 

auxílio de uma escala diagramática. Os dados foram submetidos à análise de variância no 
programa estatístico Sisvar e as médias comparadas pelo teste de Scott & Knott, a P≤ 0,05. 

Houve diferença significativa entre os tratamentos tanto para incidência quanto para severidade à 

doença. As médias de incidência variaram de 66,7% a 100,0% e as de severidade, de 1,8% a 

39,1%. Os clones GMR 22-35, GMR 12-05, GMR 02-35 e GMR 12-08 apresentaram incidência 

variando de 66,6% a 77,7% e foram agrupados juntamente com a cultivar Monalisa (83,3%). 

Estes mesmos clones também apresentaram os menores valores de severidade (1,8% a 2,2%), 

tendo sido agrupados com as cultivares Cupido (8,0%), Asterix (8,8%) e Ágata (9,6%). Devido 

ao fato de os clones GMR já apresentarem tolerância ao calor, boa aparência de tubérculos e 

outras características agronômicas desejáveis, os resultados obtidos demonstram o alto potencial 

destes genótipos em programas de melhoramento. No entanto, deve-se ressaltar que esses clones 

devem ser reavaliados com pressão de inóculo conhecida para que se possa classificá-los quanto 

à resistência à sarna comum de maneira mais precisa.  
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