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No programa de obtenção de linhagens duplo-haploides um dos desafios é o limitado número de 

sementes haploides induzidas. Esta indução usualmente depende do indutor utilizado, das 

condições ambientais em que a indução ocorre e do background genético que o receptor de pólen 

possui. Com isto, é importante que o melhorista faça um planejamento do número de 

cruzamentos necessários para se obter o número de sementes haploides desejadas. Objetivou-se 

verificar a ocorrência de interação entre uma linhagem indutora gimnogenética tropical e 

diferentes germoplasmas quanto à taxa de indução de haploidia. Os experimentos foram 

conduzidos na safra de 2014/2015, na área experimental do Departamento de Genética da 

ESALQ/USP em Piracicaba- SP (22º42'30"S; 47º38'30"W). O indutor tropicalizado de haploidia 

gimnogenética LI-ESALQ (oriundo do cruzamento das linhagens W23xStock6), foi utilizado 

como doador de pólen em cruzamentos com cinco híbridos simples tropicais (30F53H, 

2B587PW, STATUS VIPTERA, BM820, DKB390). Foram ainda consideradas três épocas de 

plantio. Após a colheita, as sementes foram separadas quanto à coloração no endosperma e 

embrião, sendo as sementes com endosperma roxo (marcador R-navajo) e embrião branco, 

selecionadas como possíveis haploides. A partir destes cálculos foi estimada a porcentagem de 

sementes haploides induzidas por espiga. As análises estatísticas para porcentagem de haploides 

induzidos foram realizadas usando a abordagem de modelos mistos (REML/BLUP). Foram 

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

Foram preditas as taxas de indução considerando todas as épocas, todos os híbridos e os híbridos 

dentro de cada época de cultivo. Após verificar as diferenças significativas foi aplicado o teste de 

Tukey a 5% de probabilidade para as médias estimadas dos híbridos quanto à porcentagem de 

indução. Foi observada variabilidade genotípica entre os cinco híbridos simples quanto à taxa de 

indução, indicando a influência do background genético na taxa de indução de haploides. No 

entanto, não foram encontradas diferenças significativas na taxa de indução de haploides entre as 

épocas consideradas. Além disso, foi observada interação significativa entre híbrido x época. Isto 

indica que a taxa de indução dos híbridos muda em função da época de cultivo. As taxas médias 

de indução de haploides dos híbridos estudados variaram de 3,21% a 1%. O híbrido 30F53H 

apresentou a maior porcentagem de indução de haploides, diferindo significativamente dos 

demais. É possível observar que o indutor de haploidia tropical foi eficiente na indução de 

haploides, no entanto há linhagens indutoras temperadas cuja indução média é maior que 3,21%, 

indicando que este indutor tropical ainda precisa ser melhorado. O uso de diferentes fontes de 

germoplasma é importante na variabilidade genética e no sucesso da tecnologia duplo-haploides, 

para a produção de linhagens divergentes. 
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