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Resumo  
 
Geralmente a seleção de clones de batata para produtividade, é eficiente a partir da segunda 
geração clonal, em função da maior uniformidade de tamanho da batata semente. No entanto, 
seria ideal fazer seleção a partir da geração seedling (GS) ou na primeira geração clonal (PGC) 
para agilizar o programa de melhoramento. O objetivo deste trabalho foi avaliar em nível de 
famílias a eficiência da seleção nas gerações precoces para produtividade e peso específico. 
Foram avaliadas 30 famílias na GS, PGC e segunda geração clonal (SGC). Aplicando uma 
intensidade de seleção de 50% no nível de famílias a repetibilidade foi 67% e 61% na SGC para 
produtividade e peso específico respectivamente, quando pressionada a GS.  As correlações 
entre todas as gerações foram significativas. Estes resultados indicam que a seleção de famílias 
em SG ou na PGC em condições favoráveis ou em calor, é eficiente.  
 

Introdução 
 
Normalmente a estratégia de seleção em batata é baseada em seleção clonal (ROSS, 1986). Os 
cruzamentos são realizados entre parentais de interesse, onde é obtido a maior quantidade de 
indivíduos para serem avaliados primeiro visualmente e depois usando delineamentos 
estatísticos. Esta metodologia não permite avaliar características como produtividade em 
gerações iniciais, mas somente caracteres com alta herdabilidade como cor e textura da 
película, formato de tubérculos e profundidade dos olhos (SCHAALJE; KOZUB, 1987). Mais 
recentemente tem-se utilizado a seleção de famílias em cana-de-açúcar (JACKSON et al., 1995) 
e em batata (BRADSHAW et al., 2000), (GOPAL, 2001) e (MELO; PINTO, 2007). A seleção 
precoce de famílias em batata mostrou-se promissora em condições de clima favoráveis 
(GOPAL, 1997; NEELE & LOUWES, 1989). Mas, vários trabalhos indicam que nenhuma 
seleção para componentes de produção deve ser realizada na fase de seedling (BROWN et al., 
1987). A utilidade da seleção precoce de famílias em condições de calor não tem sido 
reportada. Também não se tem reportado pesquisas em relação à seleção de famílias para peso 
especifico. O objetivo deste trabalho, foi avaliar a eficiência da seleção de famílias em gerações 
precoces, em condições de calor para produtividade e peso específico.  
 
Material e Métodos 
 
Clones avançados do programa de melhoramento da UFLA foram intercruzados ou cruzados 
com cultivares para obtenção das progênies avaliadas neste estudo. Os clones parentais 
possuem fontes de resistência ao calor na sua ascendência, tais como DTO 28, LT 7 e LT 9. As 
cultivares utilizadas foram Monalisa, Isabel, Markies, Asterix, Desireé, Vivaldi, Pukara, 
Atlantic, Naturela e Ona. Foram obtidas 30 progênies, representadas por 85 clones na GS. A 
geração seedling foi cultivada em vasos dentro de casa de vegetação no período de abril a 
agosto de 2007. Para estimar a produtividade e peso específico por família, as plantas foram 
colhidas individualmente. Para a PGC e SGC foram utilizados 40 indivíduos por família. Os 
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experimentos foram conduzidos no campo experimental da UFLA, em delineamento de blocos 
ao acaso com quatro repetições, em condições de calor. O espaçamento foi de 0,5 x 0,8 m. Foi 
avaliada a produtividade e peso específico do tubérculo para cada clone dentro da parcela. Foi 
verificada a normalidade dos erros em nível de parcela pelo teste de Shapiro-Wilk a 5% de 
significância, e graficamente pelo q-q plot e p-p plot. Posteriormente foram obtidas as médias 
ajustadas para cada experimento e estimadas as correlações de Pearson pelos programas SAS 
9.0 e R.  
 
Resultados e Discussão 
 
Os dados da GS e os resíduos do modelo da análise individual e conjunta tiveram distribuição 
normal sem necessidade de transformação de dados. 
Na tabela 1 são apresentadas as correlações entre gerações para a produtividade e para peso 
específico. Foram observadas correlações moderadas entre GS e as outras gerações e alta entre 
as outras gerações, possivelmente pelo fato que a GS ter sido conduzida em condições de 
temperaturas amenas em casa de vegetação e as outras em condições de calor. Também se pode 
notar, que a correlação entre a GS e PGC e SGC foram valores muito próximos para cada 
caráter. Porém, ligeiramente mais alta para peso específico. A correlação entre a PGC e SGC 
foi mais alta (0,82) para peso específico que para produtividade (0,60). Em geral, as correlações 
de Pearson entre as gerações para peso específico se mostraram relativamente mais altas que 
para produtividade, indicando que provavelmente o ganho genético será maior para este caráter. 
Estes resultados são contrastantes ao encontrado por GALARRETA et al. ,(2006) que 
demonstraram que não houve correlação significativa em nível de famílias entre as gerações 
para produtividade. Porém, estes resultados são coincidentes com os encontrados por BROWN 
et al. (1986), BROWN e CALIGARI (1989) e KUMAR e GOPAL (2006).  As correlações 
levando em consideração a informação conjunta GS + PGC em relação a SGC se mostraram 
semelhantes à da PGC com a SGC. Isto pode ser devido as produtividades elevadas da PGC em 
relação à GS.  
Nas figuras 1 e 2 são mostradas repetibilidades em gerações avançadas para várias intensidades 
de seleção aplicadas na GS, PGC e a conjunta GS+PGS para produtividade e peso específico. 
Intensidades de seleção menores de 30% na SGC mostram repetibilidades muito instáveis, 
embora o caráter peso específico evidência maior estabilidade em altas  intensidades de 
seleção. Portanto, intensidades de seleção menores de 30% para produtividade, não são 
recomendáveis por ter forte influência do acaso.  Tomando em consideração todas as 
intensidades de seleção foi criado um modelo linear para predizer a eficiência da seleção na 
GS, PGC e na conjunta da GS+PGC. No caso da produtividade os valores de R2 foram elevados 
para relacionar GS com a PGC, PGC com a SGC, e GS+PGC com a SGC indicando o ajuste do 
modelo. No entanto o R2 para explicar a seleção em GS e sua repetibilidade na SGC foi 
moderada (0,62) para produtividade e alta para peso específico (0,85). Quando aplicadas 
intensidades de seleção de 50% para produtividade na GS, PGC e SPGC se obteve 
repetibilidade de 67% na SGC. Aplicando intensidade de seleção de 50% em GS para peso 
específico se obteve repetibilidade de 69,5% na PGC e 60,7% na SGC. Para este mesmo caráter 
a repetibilidade na SGC considerando a conjunta GS+PGC foi 72,5% e considerando a PGC foi 
70.26%. Por estes resultados se evidenciou que a seleção em GS e na PGC é eficiente para 
ambos caracteres, também, que a seleção considerando as informações de GS+PGC resulta em 
aumento da repetibilidade na SGC para peso específico. Portanto, para este caráter, a eficiência 
da seleção seria potencializada quando se considera a GS e a PGC.  
 
Conclusões   
 
Em condições favoráveis ou de calor se pode aplicar a seleção precoce de famílias com 
resultados expressivos para produtividade e peso específico. Intensidade de seleção de 50% em 
nível de famílias propicia a formação de famílias que apresentam média alta para produtividade 
precocemente. A seleção de famílias para peso específico se mostrou mais eficiente que para 



produtividade. O uso desta estratégia possibilitaria a maior exploração da variabilidade dentro 
das famílias clonais o que aperfeiçoa o processo de seleção de famílias.  
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Tabela 1. Correlações de Pearson entre gerações, ao nível de famílias, para produtividade e peso 
específico de tubérculos. (GS: geração seedling, PGC: primeira geração clonal, SGC: segunda geração 
clonal, SPGC: geração seedling e primeira geração clonal). 
 

 
Produtividade  

(g planta-1)  Peso Específico 

Gerações PGC  SGC  PGC  SGC 

GS 0,43* 0,42*  0,59** 0,60** 

PGC  0,60**   0,82** 

SPGC  0,61**   0,74** 
  *,**: significância a 5 e 1% 



 
Tabela 1. Correlações de Pearson entre gerações, ao nível de famílias, para produtividade e 
peso específico de tubérculos. (GS: geração seedling, PGC: primeira geração clonal, SGC: segunda 
geração clonal, SPGC: geração seedling e primeira geração clonal). 
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Figura 1. Porcentagem de repetibilidade de famílias para produtividade quando aplicadas 
intensidades de seleção. (GS->PGC: pressão sobre a GS e repetibilidade na PGC; GS: Geração 
seedling; PGC: Primeira geração; SGC: Segunda geração e SPGC: conjunta da geração seedling 
e primeira geração). 
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Figura 2. Porcentagem de repetibilidade de famílias para peso específico quando aplicadas 
intensidades de seleção. (GS->PGC: pressão sobre a GS e repetibilidade na PGC; GS: Geração 
seedling; PGC: Primeira geração; SGC: Segunda geração e SPGC: conjunta da geração seedling 
e primeira geração). 


