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Visando aumentar a taxa de indução de haploides, foram desenvolvidas diferentes 

linhagens indutoras gimnogenéticas adaptadas a ambientes tropicais e sub-tropicais. No entanto 

tais indutores tropicalizados ainda não foram estudados quanto a sua capacidade em produzir 

pólens viáveis e sua capacidade em induzir haploides, assim como a relação entre estas 

características. Portanto, objetivou-se relacionar a viabilidade polínica com a taxa de indução de 

haploides do indutor gimnogenético LI-ESALQ (proveniente do cruzamento entre W23 e Stock 

6). O trabalho foi conduzido no Departamento de Genética, da ESALQ/USP em Piracicaba- SP 

(22º42'30"S; 47º38'30"W). A coleta dos grãos de pólen do indutor de haploidia foi realizada na 

antese, em três épocas distintas, espaçadas de 5 dias na safra de 2014/2015. Foram coletadas 

amostras de duas plantas de cada uma das três épocas. Para as análises de viabilidade polínica 

em lâminas, os grãos de pólen foram fixados em solução Carnoy, e posteriormente, corados com 

carmim propiônico 1%. Para as análises de germinação in vitro, os grãos de pólen coletados 

foram imediatamente distribuídos no meio de cultura, composto de sacarose 15%, ácido bórico 

0,02%, cloreto de cálcio 0,03% e ágar 1%. A contagem dos grãos de pólen viáveis, em ambas as 

metodologias descritas, foi realizada com o auxílio de microscópio ótico. As sementes dos 

possíveis haploides foram separadas quanto à coloração no endosperma e embrião, sendo 

selecionadas as sementes com endosperma roxo (marcador R-navajo) e embrião branco. A partir 

destes cálculos foi estimada a porcentagem de sementes haploides induzidas por espiga. As 

análises estatísticas foram realizadas usando-se a abordagem de modelos mistos. Foram 

realizados testes de Wald para os efeitos fixos do modelo e deviance para os efeitos aleatórios 

via REML/BLUP. Foram preditas as taxas de indução nos híbridos e de viabilidade polínica, 

considerando as duas metodologias. Em seguida, foram correlacionadas as taxas de viabilidade 

polínica do indutor com as de indução de haploides nos híbridos, nas três épocas de plantio. 

Foram observadas diferenças não significativas entre viabilidade polínica e taxa de indução, 

considerando cada uma das metodologias para análise de viabilidade, separadamente. Estes 

resultados indicam que a taxa de indução de haploides não dependem da viabilidade do pólen do 

indutor. Algumas pesquisas relacionadas à indução de haploides em milho indicam que outros 

fatores genéticos são responsáveis por esta característica. 
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