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O desafio para os programas de melhoramento genético de batata consiste em disponibilizar 

genótipos que conferem resistência a doenças e que apresentam aparência dos tubérculos e 

caracteres agronômicos desejáveis sob condições tropicais e subtropicais. Essas cultivares 

nacionais poderiam fornecer matéria prima de qualidade para atender a indústria nacional de 

processamento, bem como o mercado de tubérculos para comercialização in natura, que ainda, é 

o maior segmento do mercado consumidor do país. Este trabalho foi realizado com o objetivo de 

avaliar e selecionar clones de batata, com caracteres agronômicos desejáveis, boa aparência de 

tubérculos e resistência aos vírus PVY e PVX. Foram realizados cruzamentos entre quatro 

cultivares comerciais com boa aparência de tubérculos (Ana, Monalisa, Caesar e Mondial) com 

nove clones do programa de melhoramento da UFLA comprovadamente resistentes ao PVY e ao 

PVX. Os clones obtidos foram avaliados para caracteres agronômicos, aparência de tubérculos e 

através de marcador molecular foi verificado a presença dos alelos Ryadg e Rx1 que conferem 

resistência extrema ao PVY e PVX, respectivamente. Foi utilizado o método dos níveis 

independentes, para selecionar os genótipos de interesse comercial. Com este trabalho permitiu-

se identificar clones portadores dos alelos Ryadg e Rx1, com boas características agronômicas e 

adequadas aos segmentos in natura e processamento industrial. Destacam-se os clones MLG 02-

12, MLG 20-12, MLG 22-23 e MLG 23-24 que apresentaram desempenho superior para 

produção de tubérculos e presença dos alelos que conferem resistência ao PVY e PVX. Esses 

resultados demonstram que os clones selecionados são materiais de grande valor tanto para ser 

usado em programas de melhoramento, como genitores para a formação de uma nova população, 

bem como serem avançados para avaliações de clones elite.  
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