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RESUMO 

Nas regiões tropicais, fatores climáticos 

exercem grande influência sobre a 

produtividade das cultivares de batata, 

principalmente a temperatura. De 

maneira geral, as altas temperaturas 

limitam os níveis de produtividade 

alcançados na cultura. O presente 

trabalho estudou os processos de 

crescimento, tuberização e partição de 

matéria seca para os tubérculos ao longo 

do ciclo vegetativo, utilizando 

caracteres morfofisiológicos. Foram 

utilizados clones de ciclo longo e de 

ciclo curto. Realizou-se cinco colheitas 

por safra, em duas safras diferentes. Os 

resultados mostram que os clones de 

ciclo longo foram mais produtivos que 

os de ciclo curto no final do ciclo 

vegetativo em ambas as safras. Os 

grupos de ciclo longo se mostraram 

mais eficientes nas condições de 

temperaturas elevadas, apresentando 

maiores taxas de crescimento, e maior 

partição de matéria seca no final do  

 

 

ciclo resultando em maior produção. Os 

resultados deste estudo sugerem que os 

genótipos de ciclo longo são mais 

tolerantes ao calor, que os de ciclo 

curto. 

PALAVRA-CHAVE: Solanum 

tuberosum L., estresse térmico, ciclo 

vegetativo. 

ABSTRACT 

Behavior of potato clones from cycle 

normal and late in harvest winter and 

waters in south Minas Gerais 

In the tropics, climatic factors, specially 

the temperature, have great influence on 

tuber yield of potato cultivars. In 

general, warmer temperatures limit 

tuber yield reached by the crop. This 

work was to study the plant growth, 

tuberization and dry matter partitioning 

during the vegetative cycle of potato 

clones differing in the duration of the 

growth cycle using 

morphophysiological traits. Clones and 

checks with long and short vegetative 

cycles were used. For each growing 
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season (rainy and winter) five harvests 

were performed. The results showed 

that clones with longer growth cycle 

were more productive than clones with 

shorter growth cycle at the end of the 

growing season in both seasons. The 

longer cycle clones were more efficient 

in the warmer temperatures presenting 

higher growth rate and more 

partitioning of dry matter to the tubers 

resulting in higher tuber yields. The 

genotypes with longer growth cycle 

were more tolerant to heat stress than 

the clones with shorter vegetative 

growth duration. 

Keywords: Solanum tuberosum L., 

thermal stress, vegetative cycle 

 

INTRODUÇÃO 

Nas condições tropicais, os fatores edafoclimáticos e fitossanitários exercem grande 

influência sobre o desempenho agronômico das cultivares. Assim, a busca por cultivares 

mais adaptadas ao clima tropical tem sido uma das preocupações dos melhoristas 

brasileiros. As altas temperaturas causam redução da produção de tubérculo, como 

redução na capacidade fotossintética, aumento das perdas com a respiração e 

diminuição da partição de fotoassimilados para os tubérculos. Ocorre ainda redução na 

produção comercial pelo aumento de tubérculos com desordens fisiológicas e a perda da 

qualidade dos tubérculos pela diminuição da matéria seca. 

Outra característica afetada pelas condições tropicais é o ciclo vegetativo que é 

encurtado para cerca de 100 dias. É sabido que, em regiões temperadas, as cultivares 

com ciclo mais longo (>130 dias) são mais produtivas que as mais precoces. Silva & 

Pinto (2005) observaram que, também para as condições tropicais, clones com ciclo 

mais longo são, de modo geral, mais produtivos que os clones mais precoces. Silva et al. 

(2009), sugerem que a maior produção dos clones de ciclo longo pode ser função da sua 

maior eficiência fotossintética e da possível condição de stay-green (permanecer verde), 

segundo Thomas & Howarth (2000).  

O objetivo deste estudo foi avaliar os processos de crescimento vegetativo e dos 

tubérculos, assim como a partição de matéria seca para os tubérculos, em clones de 

batata com diferentes ciclos vegetativos, na safra de inverno e das águas, para se 

estabelecer uma possível relação entre a duração do ciclo vegetativo e a tolerância ao 

calor. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi conduzido na safra de inverno de 2008 e a na safra das águas de 2009. 

Os experimentos foram conduzidos na área experimental da Universidade Federal de 

Lavras (UFLA). Foram utilizados 10 clones do programa de melhoramento genético de 

batata do DBI–UFLA tolerantes ao calor, sendo seis de ciclo longo (mais de 100 dias) e 

quatro de ciclo curto (aproximadamente 100 dias). Como testemunhas foram utilizadas 

três cultivares comerciais não tolerantes ao calor sendo Ágata e Monalísa de ciclo curto 

e Markies de ciclo longo. 

Em cada safra foram efetuadas cinco épocas de colheitas, cada uma foi considerada 

como um experimento, com delineamento de blocos casualizados com três repetições. 

As parcelas experimentais constituíram de três plantas. O preparo do solo, a adubação, o 

controle de pragas e doenças, o manejo da irrigação e os demais tratos culturais foram 

realizados conforme as práticas adotadas na produção comercial de batatas na região.  

As características avaliadas foram: ciclo vegetativo (dias após plantio); produção de 

tubérculos (g.planta-¹) e taxa de crescimento médio da cultura (g.planta-¹.dia -¹). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de condução do primeiro experimento a temperatura média do ar ficou em 

torno de 18º C, próximas das ideais para a cultura da batata. Na safra das águas a 

temperatura média esteve ao redor dos 22º C com máximas de 35° C, já não sendo tão 

favoráveis ao desenvolvimento da cultura. Van Dam et al. (1996) verificaram que 

temperaturas acima de 20º C, além de estimular o desenvolvimento das hastes, afetaram 

o início da tuberização e o acúmulo de matéria seca. 

Verificou-se que o ciclo vegetativo na safra de inverno foi superior a 100 DAP para 

todos os genótipos, sendo a média para os genótipos de ciclo longo foi de 120 DAP e 

para os de ciclo curto 105 DAP (TABELA 1).  Já na safra das águas observou-se uma 

redução no ciclo vegetativo de 15 dias para o grupo de genótipos de ciclo longo e de 6 

dias para os genótipos de ciclo curto. Esta redução no ciclo vegetativo da planta de 

batata sob condições de temperaturas elevadas, também foi relatado por Marinus & 

Bodleaender, (1975). 

A taxa de crescimento da cultura mede a capacidade da planta em produzir material 

novo, ou seja, o quanto de matéria seca é produzido em relação ao que já existe, 

incluindo parte aérea e tubérculos. Analisando o desempenho dos grupos de genótipos 
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nas duas safras verifica-se que na safra de inverno houve maior período de crescimento 

em relação à safra das águas (FIGURA 1). Observou-se que na safra de inverno, os 

clones foram superiores as testemunhas praticamente durante todo o ciclo, com destaque 

para os de ciclo longo (FIGURA 1A). Na safra das águas a taxa de crescimento da 

cultura discriminou os grupos de ciclo longo dos grupos de ciclo curto, ou seja, clones e 

testemunhas de ciclo semelhante apresentaram o mesmo comportamento com relação 

aos valores apresentados (FIGURA 1B). O maior desenvolvimento para os genótipos de 

ciclo longo foi observado aos 74 e 75 DAP para os clones e testemunhas 

respectivamente, já os genótipos de ciclo curto obtiveram seu desempenho máximo aos 

71 e 69 DAP para os clones e testemunhas respectivamente. 

Para produção de tubérculos, na safra de inverno os clones de ciclo longo se 

mostraram superiores durante todo o ciclo vegetativo, fazendo com estes produzissem 

aproximadamente 42% a mais que os de ciclo curto. confirmando os resultados obtidos 

por Silva et al. (2009), que verificaram uma produção cerca de 51% maior para os 

genótipos de ciclo longo. Comparando a produção de tubérculos nas duas safras, 

observa-se uma considerável redução na safra das águas (Figura 2). A produção no final 

do ciclo foi de 532,1 e 458,5 g planta
-1

, para os clones de ciclo longo e curto 

respectivamente, e de 444,7 e 661,1 g planta
-1

, para as testemunhas de ciclo curto e 

longo respectivamente. Mesmo reduzindo a produção os genótipos de ciclo longo ainda 

foram mais produtivos que os demais no final do ciclo, produzindo cerca de 16% a mais 

no caso dos clones e 49% no caso das testemunhas. 

Analisando as duas características avaliadas verifica-se que o maior desenvolvimento 

dos genótipos de ciclo longo levou a uma maior produção na safra das águas. Pelos 

resultados apresentados neste trabalho verifica-se que sob condições de altas 

temperaturas os genótipos com ciclo mais longo apresentam melhor resposta, sendo 

assim uma estratégia interessante para o aumento de produtividade em regiões tropicais. 
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Tabela 1 Ciclo Vegetativo dos Grupos de Genótipos nas Safras de Inverno e das Águas - 

Lavras 2008 e 2009.  Vegetative Cycle Groups of Genotypes in Winter Harvest and Water  

Harvest- Lavras 2008 and 2009. 

Genótipos Inverno (2008) Águas (2009) 

Clones ciclo longo 119,9 105,7 

Clones ciclo curto 105,1 99,8 

Testemunhas ciclo longo 121,3 105,7 

Testemunhas ciclo curto 104,8 98,3 
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 2 
FIGURA 1 Taxa de crescimento da cultura para os grupos de clones e para as testemunhas ao longo do ciclo vegetativo. A – Safra de inverno B – Safra 3 
das águas – Lavras 2008 e 2009 (CN – clones de ciclo normal, CT clones de ciclo tardio, TN – testemunhas de ciclo normal e TT- testemunha de ciclo 4 
tardio). Growth rate of culture for groups of clones and the controls along the growing cycle. A - B Winter Harvest - Harvest waters - Lavras 2008 and 5 
2009 (CN - clones of the normal cycle, CT clones of late maturity, TN - normal cycle of witnesses and witness TT-late maturity). 6 
 7 

4
7
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 8 

FIGURA 1 Produção de tubérculos para os grupos de clones e para as testemunhas ao longo do ciclo vegetativo. A - Safra de inverno B – Safra das 9 
águas – Lavras 2008 e 2009 (CN – clones de ciclo normal, CT clones de ciclo tardio, TN – testemunhas de ciclo normal e TT- testemunha de ciclo 10 
tardio). Tuber yield for the groups of clones and the controls along the growing cycle. A - B Winter Harvest - Harvest waters - Lavras 2008 and 2009 11 
(CN - clones of the normal cycle, CT clones of late maturity, TN - normal cycle of witnesses and witness TT-late maturity). 12 
 13 

 14 


