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-
-

de de se obter comida semipronta e produtos 

aumento das cadeias de restaurantes, que de-
manda produto semiprocessado de batata de 
alta qualidade.

-
tivares adequadas para fritura, e é sabido da 
expertise canadense em relação ao desenvol-
vimento de cultivares para este propósito. No 

são diferentes em vários aspectos daquelas 

devido às baixas temperaturas em alguns me-

-

são feitas duas safras principais, na primavera 
e no outono, visando escapar de temperatu-
ras muito elevadas no verão e de geadas no 

menor, a batateira apresenta redução do ciclo 
de desenvolvimento vegetativo, antecipação 

-
assimilados entre o crescimento vegetativo e 

fotoassimilados e, consequentemente, menor 

Sendo assim, o presente estudo foi reali-

rendimento de tubérculos e a qualidade de fri-
tura de clones de batata de origem canadense, 

experimento, que contou com a participação 

também em relação a outros aspectos impor-
tantes. Além disso, estão em avaliação atu-
almente outro conjunto de clones da mesma 
origem.

Neste estudo foi avaliado um conjunto de 

-
ção com três cultivares recomendadas para a 

-

(minitubérculos) de cada clone e cultivares fo-
-

-

-
-

gião. 

-

-
-

Para isso, foram cortadas cinco fatias de cerca 

fritas em gordura vegetal à temperatura inicial 

-
cilitar a leitura da cor, e poder manter por mais 
tempo, já que as amostras foram apresentadas 
no dia posterior no evento de mostra de clones.

Os dados de produção de tubérculos fo-

variância e de agrupamento de médias pelo 
-

babilidade.

de cultivo foram muito boas. A temperatura foi 

-
senvolvimento da cultura.
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Em relação à produtividade de tubérculos 
comerciais os genótipos (clones e cultivares) 
foram agrupados em dois conjuntos, aqueles 
de maior valor de acordo com a análise esta-

-

-
perando os demais clones e as três cultivares. 

entre estes clones do grupo superior, estas di-

-
ca-se que no que se refere à média de peso 

Atlantic foi superior a todos os demais genó-
tipos avaliados, com o maior valor de peso 

-

-
-

to industrial, sendo em geral requisitado valor 

de clones de cor com média mais clara (grupo 

que não diferiram estatisticamente com clones 

-
vares avaliadas.

Atlantic para a qualidade de fritura, no que 

No entanto, ao observar conjuntamente maior 
rendimento de tubérculos e qualidade de fri-

mais produtivos do que as cultivares avaliadas 
e apresentaram qualidade de processamento 

-

estudo.

Porém se considerar apenas a qualidade 

Os resultados deste estudo permitem con-

de rendimento de tubérculos e qualidade de 

-

da superioridade necessária antes de serem 
-
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Os parentes silvestres têm grande importân-
-

ticidade e variabilidade genética e podem ser 
fontes de genes de interesse agronômico para 

ou resistência a pragas e doenças nas espécies 
cultivadas. 

-

-
lecimento dos campos de cultivo de batata, que 

-
-

nes de resistência na batata cultivada (Solanum 
tuberosum), originalmente presentes em uma 
espécie de batata-silvestre de origem mexicana 
(Solanum demissum).

-
-

commersonii. Porém, uma revisão recente da 

-

-
-

cie de batata-silvestre brasileira, a qual tem sido 
frequentemente negligenciada nas pesquisas. 

-

-

-
rentes silvestres e junto com sua equipe condu-

amostras para estudos e estabeleceu as bases 
-

dessas amostras ainda estão conservadas até 

seis cultivares desenvolvidas pela Embrapa tem 
em suas genealogias ao menos um material sil-
vestre oriundo dessas coletas. 

A redescoberta recente de que Solanum mal-
meanum é uma terceira batata-silvestre nativa 

-
sa estar negligenciado. Em decorrência disso, a 

Programa de Pós-graduação em Agronomia da 
-

gando as possibilidades de uso do germoplas-
-

mento da batata.

A batata-silvestre da espécie Solanum mal-
-

setada, com porte diminuto, geralmente inferior 

-
-

são sempre brancas e com um formato marca-
damente estrelado. Já os frutos são ovóides e 
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