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A batata (Solanum tuberosum) é o terceiro cultivo alimentar em importância no mundo, 

sendo no Brasil a hortaliça mais cultivada. A produção comercial é dependente de 

batata-semente, em parte importada de outros países. Tubérculos semente podem 

fornecer brotações utilizadas para a produção de mudas de batata por estaquia. O 

objetivo do experimento foi verificar a influência da posição de coleta da estaca oriunda 

de brotações de tubérculos de três clones na produção de mudas de batata. Para a 

instalação do experimento foram coletados brotos de três clones avançados de batata 

(12.522-2, 12.539-12, 12.535-4), sendo as estacas de gema única oriundas de cinco 

diferentes posições do broto (apical, mediana superior, mediana inferior, basal 1 e basal 

2), totalizando assim 15 tratamentos (3x5) com 4 repetições de 5 estacas cada. As 

estacas foram cultivadas em bandeja alveolada de polietileno preenchidas com substrato 

comercial H. Decker®, em casa de vegetação climatizada pertencente ao Núcleo de 

Melhoramento e Propagação Vegetativa de Plantas da Universidade Federal de Santa 

Maria. As variáveis analisadas foram a porcentagem de brotação e de enraizamento, 

sendo que a avaliação foi feita 30 dias após a instalação do experimento. As médias de 

tratamento foram submetidas ao teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Para o 

clone 12.522-2, não houve diferença significativa para as posições analisadas, sendo que 

para o clone 12.539-12 as maiores médias foram obtidas nas posições mediana superior, 

mediana inferior e basal 1, não diferindo entre si, e para o clone 12.535-4 a menor 

média observada foi verificada para o posição apical, diferindo das demais posições, 

sendo essas as maiores. As maiores porcentagens de enraizamento para os três clones 

foram observadas para as posições mediana inferior, basal 1 e basal 2, sendo que essas 

não diferem entre si, porém diferem entre clones para a posição basal 1 e basal 2. Para a 

posição basal 1, a maior média foi observada para o clone 12.522-2, não diferindo da 

média do clone 12.539-12. Já para a posição basal 2, a maior média foi observada para o 

clone 12.522-2, diferindo significativamente dos demais. A produção de mudas por 

estaquia é afetada pela posição de coleta na brotação e pelo clone de batata utilizado. 

Para os clones 12.539-12 e 12.535-4 os melhores resultados para porcentagens de 

brotação e enraizamento foram verificados nas posições de coleta mediana inferior, 

basal 1 e basal 2. 
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