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Na cultura da batata (Solanum tuberosum  L.) o desempenho agronômico é um dos fatores que 

determina a aceitação de novas cultivares pelo produtor. Embora as cultivares mais plantadas no 

Brasil apresentam boa produtividade e aparência dos tubérculos, elas mostram deficiências para 

caracteres que não foram considerados durante a seleção nos países de origem. A resistência a 

doenças viróticas é um exemplo disso. Entre as viroses que reduzem o desempenho produtivo 

nesta espécie destaca-se o PVY (Potato Virus Y), que pode causar perdas de 30% a 100%. 

Cultivares resistentes a doenças, altamente produtivos e com boa aparência dos tubérculos são 

essenciais para atender as exigências dos agricultores, bem como do mercado consumidor. Um 

grande desafio para os programas de melhoramento de batata é disponibilizar genótipos 

resistentes a doenças e agronomicamente satisfatórios, a fim de beneficiar a cadeia produtiva 

nacional. Este estudo teve como objetivo avaliar e selecionar clones de batata com alta 

produtividade e resistência ao PVY. Foram avaliados 32 clones do Programa de Melhoramento 

de Batata da UFLA em um ensaio conduzido em campo no delineamento de blocos aumentados, 

com duas plantas por parcela e quatro cultivares como tratamentos comuns: Ágata, Ana, Asterix 

e Markies. Os clones foram avaliados para produtividade, peso específico de tubérculos e 

aparência de tubérculos (aparência geral, formato de tubérculos, textura da periderme, 

profundidade de olhos). Os dados foram submetidos à análise de variância e a precisão 

experimental foi aferida por meio da acurácia seletiva. A presença do alelo Ryadg, que confere 

resistência extrema ao PVY, foi verificada através do par de primers RYSC3. Para a 

classificação e seleção foram estimadas as médias ajustadas dos clones e empregado o método 

dos níveis independentes de eliminação. O contraste entre clones e cultivares testemunhas foi 

significativo para os caracteres peso específico e produção de tubérculos graúdos por planta. 

Foram identificados 13 clones com o alelo de resistência ao PVY. Destacou-se o clone GPR 07-

03 com produtividade de tubérculos graúdos superior a 273% quando comparado com a 

testemunha mais produtiva (Ana). É interessante ressaltar que para resistência ao PVY em que a 

presença de um dos alelos é facilmente identificada via marcador molecular, a seleção precoce 

pode ser utilizada para agilizar o programa de melhoramento. A extração de DNA a partir dos 

tubérculos forneceu resultados confiáveis para análise do alelo Ryadg, garantindo a presença 

deste nos clones sob estudo. Mediante esta metodologia identificaram-se clones portadores do 

alelo Ryadg, com boas características agronômicas e apropriados para os segmentos in natura e 

processamento industrial. 
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