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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

This work aimed at collecting sweet potato
clones in the state of Sergipe, Brazil, in
order to identify genotypes which are
resistant to injuries caused by soil insects.
Eight sweet potato clones were collected
in the surroundings of Itabaiana and
Estância. The clones 008 and 010
presented good root shape (1.33 score),
while the ‘Princesa’ cultivar showed the
worst root shape (4.00 score) among the
samples of the study. The clone 006
presented little root damage (1.33 score)
caused by soil insects. The ‘Princesa’
cultivar presented highest total yield (32 t/
ha), showing to be a promising clone for
candy and dessert industrial production.
Among the collected genotypes, the clones
008, 010, and 011 showed the highest
comercial yields. In order to start a
cropping program in the State of Sergipe,
the recurring selection method should be
recommended, and cultivars Brazlândia
Branca and Princesa and clones 006, 008,
010, and 011 are the preferable parents to
be used.
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RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO

O objetivo deste trabalho foi identificar
genótipos de batata-doce no Estado de

Sergipe com resistência a danos
causados por insetos de solo. Foram

coletados oito clones de batata-doce nos
municípios Itabaiana e Estância, ambos

localizados no Estado de Sergipe. Os
clones 008 e 010 apresentaram bom

formato de raiz (nota 1,33), enquanto que o
cultivar Princesa mostrou pior formato entre

as testemunhas (nota 4,00). O clone 006
apresentou pouca incidência de danos

(nota 1,33) nas raízes causados por
insetos do solo. O rendimento total do

cultivar Princesa foi o maior (32 t/ha) no
ensaio, demonstrando ser um material

promissor para produção de doce, já que
não apresentou bom formato de raiz. Entre
os materiais coletados os clones 008, 010

e 011 apresentaram os maiores
rendimentos comerciais. Para obtenção de
novos clones de batata-doce, recomenda-

se usar a seleção recorrente com os
cultivares Brazlândia Branca e Princesa e

os clones 006, 008, 010 e 011.

PALAVRAS- CHAVE

Danos de insetos,

formato de raiz,
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11111 INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

A batata-doce é a quarta hortaliça mais consumida pela população
brasileira e, embora rústica, é suscetível a diversas enfermidades causadas por
fungos, vírus, nematóides e também a um grande número de pragas, insetos e
ácaros (JONES, DUKES e SCHALK, 1986; HUANG, MIRANDA e MALUF, 1986;
MIRANDA et al., 1987; MALUF et al., 1987). Os insetos de solo são responsáveis
por danos diretos à produção da batata-doce afetando não só a produtividade,
mas também a qualidade do produto.

Os insetos de solo são responsáveis por danos diretos à produção da
batata-doce afetando não só a produtividade, mas também a qualidade do produto.
As larvas da broca da raiz (Euscepes postfasciatus) danificam as raízes interna
e externamente, desvalorizando-as e alterando-lhes o aspecto físico, o odor e
sabor, e tornando-as imprestáveis para o consumo humano ou animal. Larvas de
coleópteros das famílias Chrysomelidae (Diabrotica speciosa, D. bivitula,
Sternocolespis quatuordecimcostata) e Elateridae (Larva arame, Conoderus sp.)
causam furos na superfície das raízes, diminuindo-lhes o valor comercial. Os
adultos da broca do coleto (Megastes pusiales) são mariposas pardo-escuras
que depositam os ovos na planta, próximo às raízes. As larvas penetram nas
ramas cavando galerias, preferencialmente no colo da planta, mas eventualmente
também danificam as raízes da cultura (MIRANDA et al., 1987).

A utilização de inseticidas é antieconômica e ineficiente (MIRANDA et al.,
1987). No entanto, a utilização de germoplasma de batata-doce resistente a insetos
de solo tem sido possível, constituindo numa importante alternativa de controle
destas pragas (JONES, DUKES e SCHALK, 1986). Por isso é necessário que
um maior número de introduções de batata-doce sejam avaliados mediante
técnicas eficazes e rápidas, para a identificação de clones resistentes aos insetos
de solo (SILVEIRA, 1993).

Silveira (1993), trabalhando com 29 clones de batata-doce, visando
resistência a insetos de solo, observou que as notas de danos causados por
insetos de solo e o número médio de furos se correlacionaram (r = 0,80). Assim,
concluiu que futuras avaliações visando resistência a estas pragas poderão ser
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feitas, utilizando-se apenas da escala de notas, que é um método mais rápido.
Verificou-se também que os clones Pira 1, 031 e 037 foram altamente resistentes
aos danos causados por insetos de solo e a cultivar Brazlândia Branca mostrou-se
suscetivel.

O objetivo deste trabalho foi identificar genótipos de batata-doce no Estado
de Sergipe com resistência a danos causados por insetos de solo.

22222 MAMAMAMAMATERIAL E MÉTODOSTERIAL E MÉTODOSTERIAL E MÉTODOSTERIAL E MÉTODOSTERIAL E MÉTODOS

As coletas dos clones de batata-doce foram feitas em propriedades rurais
de pequenos produtores nos municípios de Itabaiana e Estância, SE. Os cultivares
Brazlândia Branca, Brazlândia Roxa, Brazlândia Rosada e Princesa foram obtidos
da EMBRAPA-Hortaliças. A multiplicação do material foi realizada no Centro de
Pesquisas Agronômicas da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão-
SE. A multiplicação constituiu-se do plantio das ramas em camalhões distanciados
de 1,0 m entre as cristas e com 0,30 m de altura. Utilizaram-se ramas com oito
entre-nós dos quais três foram enterrados no solo. O espaçamento entre ramas
foi de 0,40 m. A multiplicação foi conduzida sob irrigação por aspersão, mantendo
a cultura no limpo.

Instalou-se na Fazenda Promissão, no dia 8/5/1999, o ensaio de avaliação
de genótipos de batata-doce quanto sua resistência aos insetos do solo, localizado
no município de Estância-SE. Foram avaliados 12 genótipos de batata-doce em
delineamento de blocos casualizados com três repetições. Cada parcela foi
composta de 10 plantas em fileira única, espaçadas de 0,40 m na linha de plantio
e 1,0 m entre camalhões. A colheita foi realizada em 13/9/1999, aos 125 dias
após plantio, atendendo recomendações de Boas, Okumura e Maluf (1999). A
adubação de plantio foi de 500 kg/ha da fórmula 4-14-8. Quando necessária
realizou-se irrigação por aspersão. Como bordadura foram utilizados os cultivares
comerciais Brazlândia Branca, Brazlândia Rosada e Brazlândia Roxa, somente
nas laterais do experimento. Avaliaram-se as seguintes características das raízes:

a) Formato - notas de 1 a 5, sendo 1 = formato fusiforme regular sem
veias ou qualquer tipo de rachadura; 2 = formato considerado bom
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que apresenta algumas características indesejáveis, como presença
de veias ou formato mais desuniforme; 3 = raízes desuniformes, com
veias, apresentando bastante irregulares; 4 = raízes muito grandes,
com veias e rachaduras, indesejáveis de ponto de vista comercial; 5
= raízes totalmente fora dos padrões comerciais, muito irregulares e
deformadas, com muitas veias e rachaduras.

b) Incidência de danos causados por insetos - notas de 1 a 5, sendo 1 =
raízes livres de qualquer tipo de furos e/ou galerias causados por
insetos; 2 = raiz com pequenos furos e galerias; 3 = presença de
galerias e furos nas raízes em maior intensidade; 4 = presença de
muitas galerias, furos e início de apodrecimento, sendo imprestável
para comercialização; 5 = raiz repleta de galerias, furos e
apodrecimento mais avançado, sendo imprestável para consumo
humana e até mesmo animal.

c) Rendimento total e comercial de raízes (raízes com notas entre 1 e 4
para formato e incidência de danos de raízes foram consideradas
comerciais).

Os resultados para os caracteres considerados foram submetidos à
análise de variância e, observada a significância, procedeu-se ao teste de Duncan
(p £ 0,05).

33333 RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS E DISCUSSÃOADOS E DISCUSSÃOADOS E DISCUSSÃOADOS E DISCUSSÃOADOS E DISCUSSÃO

Os clones 008 e 010 destacaram-se por apresentarem bom formato de
raiz (nota 1,33), enquanto que o cultivar Princesa apresentou pior formato entre
as testemunhas (nota 4,00) (Tabela 1), concordando com os resultados obtidos
por Silveira (1993). O clone 006 apresentou pouca incidência de danos causados
por insetos de solo (nota 1,33) nas raízes, mostrando-se assim como fonte
promissora de resistência ao ataque destes insetos (Tabela 1).

O genótipo Princesa apresentou maior número total de raízes por planta
seguido pelo Brazlândia Rosada, Clone 010 e Clone 005 (Tabela 2). Já para a
característica número de raízes comerciais por planta o genótipo Clone 010 se
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destacou, seguido pelos acessos Princesa, Clone 008, Brazlândia Rosada e Clone
011 (Tabela 2). Não houve diferença significativa entre os genótipos quanto ao
peso médio por raiz total, enquanto o Clone 007 produziu as menores raízes
comerciais (Tabela 2).

O rendimento total do cultivar Princesa foi o maior (32 t/ha) (Tabela 1),
demonstrando ser este material promissor para produção de doce de batata-
doce, já que não apresentou bom formato de raiz. Dados de bom rendimento
desse cultivar também foram observados por Silveira (1993). Entre os genótipos
coletados os clones 008, 010 e 011 tiveram maior rendimento comercial. Os
cultivares Brazlândia Branca e Princesa e os clones 006, 008, 010 e 011 são
promissores para o melhoramento genético e poderão ser utilizados para
intercruzamento e posterior seleção.

O ensaio foi instalado numa área com solo argiloso o que poderá explicar
o baixo rendimento comercial de raízes e número de raízes comerciais por planta.
O plantio foi feito no início da época das chuvas, mas a irregularidade dessas
também pode ter afetado negativamente o rendimento comercial.

TABELA 1 - Formato de raiz (nota 1 - 5), incidência de danos nas raízes (nota 1 - 5),
rendimento (kg/ha) total e comercial de raízes na avaliação de diferentes
genótipos de batata doce no Estado de Sergipe. São Cristóvão-SE, UFS,
1999.*
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* Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem significativamente, pelo teste
de Duncan ao nível de 5% de probabilidade.
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TABELA 2 - Número total de raízes por planta, raízes comerciais por planta e peso por
raiz total e por raiz comercial na avaliação de diferentes genótipos de batata
doce no Estado de Sergipe. São Cristóvão-SE, UFS, 1999.*
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* Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem significativamente, pelo teste
de Duncan ao nível de 5% de probabilidade.

44444 CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES

a) O clone 006 mostrou-se como fonte promissora de resistência ao
ataque destes insetos.

b) O cultivar Princesa demonstrou ser um material promissor para
produção de doce de batata-doce.

c) Os clones 008, 010 e 011 tiveram maior rendimento comercial entre
os genótipos coletados.

d) Os cultivares Brazlândia Branca e Princesa e os clones 006, 008,
010 e 011 são promissores para serem utilizados num programa de
melhoramento genético.
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