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No Brasil, a grande maioria da batata produzida é destinada ao mercado in natura, ou 

uso doméstico dos tubérculos. Neste segmento de mercado a qualidade se traduz quase 

que unicamente ao aspecto externo do tubérculo. Um dos entraves ao desenvolvimento 

de cultivares no Brasil é buscar, ao mesmo tempo e numa única variedade, atender todas 

as carências da cultura: resistência a doenças, produtividade, boa aparência e bom 

aspecto de fritura. O objetivo do presente trabalho foi avaliar os genótipos provenientes 

de duas famílias clonais de batata do Programa de Melhoramento de Batata da UFLA, 

visando a seleção de clones com aptidão múltipla para o mercado in natura. Foram 

avaliados 12 clones em dois experimentos nos municípios de Pouso Alegre-MG e 

Lavras-MG, conduzidos no delineamento de blocos casualizados com três repetições, 

com parcelas de cinco e dez plantas respectivamente. O espaçamento entre plantas foi de 

0,30 m x 0,80 m. Como testemunhas foram utilizadas as cultivares Cupido, Markies e 

Ágata. Após a colheita os clones foram avaliados quanto à produtividade, peso específico e 

características que qualificam a aparência dos tubérculos, como textura da periderme, 

profundidade de olhos, formato e aparência geral dos tubérculos. Os clones, de maneira 

geral, se mostraram produtivos quando comparados com as cultivares testemunhas, sendo 

que três clones superaram em mais de 25% a cultivar Agata que foi a mais produtiva, 

diferindo estatisticamente desta. Para o peso específico dos tubérculos o que se observou 

foi que metade dos clones avaliados foi estatisticamente semelhante a cultivar Markies, 

que possui aptidão multipla. Com relação aos caracteres de aparência verificou-se que 

estatisticamente os clones avaliados foram semelhantes as  testemunhas. Com base nos 

caracteres agronômicos e de aparência alguns clones se destacaram como o VNS 01-17, 

VNS 02-01, VNS 02-03, VNS 02-17 e VNS 02-19 que se diferenciaram dos demais por 

apresentarem as qualidades necessárias para cultivares destinadas ao mercado fresco. 

Conclui-se que os clones avaliados possuem potencial para serem utilizados como novas 

cultivares para o mercado in natura, devendo novos testes serem realizados em maior 

escala. 
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