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ORiGEM
'SRS Oa,.,' foi desenvolvida pelo Proatama de

Melhoramento Genético de Batata da Embrapa e
liberada em 2011. foi derivada de um cruzamento entre
a cultivar White ladV e a cultivar Catucha, sek!donada
com bilse na aparência e rendimento de tubérculos. e
resistência ••requeima.

OESCRIçAo MORfOLóGtCA
Possui plantas (Figura 1) medlanamente

vlgoro$ilS, com hábito de cresdmento semiereto e porte
médio. As folhas possuem Ins8r,lo obtusa,
modéradamente, aberta fi sem pigmentaçio na nel'\lUra
principal. Os folrolos apresentam tamanho e largura
médios, com enrolamento fisiológico, raramente
coalescentes e ondulaç:O débil nu bordas, e com
frequênda moderada de fOlIolossetundânos. Apresef\ta
bala frequê1\c1a de lnflomdntlas (Flsura 2), com
pedúnculos medianos enio. plgmentados, corola
branca, com presença escassa de frutos. Os tubérculos
(Figura 3) possuem fOrmato ovaf.lIlongado, olhos m~,
petlcl.lI. iIITIarela e lisa, com fRCa a media resistência ao
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ewerdéamento, polpa tnl:me e dorrnêncla média.
curta. Os brotos (Fiiura 4) têm formato côoic:o e
ápice fechado; base com coioraçlo alul-purpura
médIa e pouca puDesdnda.

CARAcrERfsnCAS AGRONÕMICAS
As plantas apresentam bom aspecto

~etativo. exceto O enrolamento fisiológico
característico das folhas, atlnglndo relativamente
boa cobertura de solo. O delo de desenvolvimen-
to é médio (100 dias). O potencial produfrvo é
elevado. com alta f)erçentagem de tubérculos
graódos. Nlo se observaram problemas com




