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O conhecimento das expressões genéticas de caracteres nas primeiras gerações, em um programa 

de melhoramento genético de batata, auxilia na escolha das melhores estratégias de seleção, 

possibilitando o descarte das famílias inferiores e a concentração dos recursos nas famílias 

superiores. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do tamanho de 

recipiente utilizado na geração de plântulas, na expressão de caracteres de aparência de 

tubérculos. O trabalho foi conduzido na Embrapa Clima Temperado, Pelotas-RS. Foram 

avaliadas dez progênies derivadas de cruzamentos contrastantes de batata, na geração de 

plântulas e primeira geração clonal. O delineamento experimental foi em parcelas subdivididas, 

com três blocos. Progênie foi alocada na parcela e tamanho de recipiente (grande = 2,4kg de 

substrato comercial, médio = 0,8kg, pequeno = 0,25kg) na subparcela. Foram avaliados 

caracteres de aparência geral de tubérculos (coloração, brilho e textura da película, profundidade 

da inserção estolonar, profundidade de olhos, proeminência da sobrancelha, formato, 

achatamento, curvatura, apontamento e aparência geral de tubérculo), empregando-se escalas de 

nove pontos (1 = pior desempenho; 9 = melhor desempenho). Os caracteres proeminência de 

sobrancelha, formato, apontamento, curvatura e achatamento de tubérculo se expressaram 

melhor nos recipientes de tamanho grande, enquanto o caráter textura da película apresentou 

melhor expressão no recipiente pequeno. Para formato de tubérculo, o tamanho de recipiente 

médio, por não ter apresentado diferença em relação ao recipiente grande na expressão desse 

caráter, sua utilização seria mais interessante devido à menor área necessária na casa de 

vegetação e menor quantidade de substrato na condução das plântulas. Com relação ao caráter 

aparência geral de tubérculo, na primeira geração clonal, a melhor expressão foi observada em 

tubérculos oriundos do recipiente de tamanho grande. Para o caráter achatamento de tubérculo, 

os diferentes tamanhos de recipiente não diferiram entre si, exceto para uma das progênies no 

tamanho de recipiente pequeno. Portanto, o tamanho do recipiente utilizado na geração de 

plântulas influencia a expressão dos caracteres proeminência de sobrancelha, apontamento, 

curvatura e achatamento dos tubérculos, com a utilização de recipientes grandes favorecendo à 

seleção (moderada) para esses caracteres. 
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