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A seleção de genótipos de batata, em gerações inicias, visa diminuir o número de genótipos 

inferiores nas gerações seguintes e aumentar a frequência de genótipos com melhores 

características, reduzindo o tamanho da população, os custos e o tempo para a obtenção de 

genótipos superiores. O objetivo deste trabalho foi verificar a influência do tamanho de 

recipiente na expressão dos caracteres de rendimento de tubérculos na geração de plântulas. O 

experimento foi desenvolvido durante duas safras nas dependências da Embrapa Clima 

Temperado, Pelotas-RS. O estudo foi composto de dez progênies de cruzamentos contrastantes, 

cultivadas na geração de plântulas em três tamanhos de recipiente (pequeno = 0,25kg; médio = 

0,8kg; grande = 2,4kg de substrato) e na primeira geração clonal. Foram avaliados os caracteres 

de rendimento: massa de tubérculos e número de tubérculos por planta. O delineamento 

experimental foi em parcelas subdivididas, com três blocos. Os dados foram submetidos à 

análise de variância e de agrupamento de médias. Na geração de plântulas e na primeira geração 

clonal houve diferença significativa entre as progênies e entre tamanhos de recipientes para os 

dois caracteres de rendimento de tubérculos. A interação progênie x tamanho do recipiente foi 

observada apenas na geração de plântulas, para ambos os caracteres. Na geração de plântulas os 

dois componentes de rendimento se expressaram melhor em recipiente de tamanho grande. O 

recipiente de tamanho pequeno não discriminou as progênies em grupos, enquanto o recipiente 

médio formou dois e três grupos, e o recipiente grande separou quatro grupos, para massa e 

número de tubérculos, respectivamente. Os resultados da primeira geração clonal evidenciaram 

que os componentes de rendimento, provenientes de tubérculos da geração de plântulas 

cultivadas em recipiente de tamanho grande, obtiveram o maior desempenho. Portanto, o 

tamanho do recipiente, na geração de plântulas, influenciou positivamente a expressão dos 

caracteres de rendimento de tubérculos de batata. 
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