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A canola (Brassica napus L. var. Oleifera Moench) é uma oleaginosa na qual é utilizada 

basicamente sementes híbridas para cultivo. O uso de “sementes salvas” (geração F2) é uma 

prática dita negativa, relata-se que a geração F2 perde em qualidade fisiológica, sanitária e 

produtividade, devido à segregação dos alelos na geração F2. Contudo, não há dados na literatura 

de que esse fato ocorra com a canola. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade 

fisiológica e sanitária da geração F2 de híbridos de canola. Os híbridos comerciais Hyola 61 e 

Hyola 433 foram semeados em abril de 2014 na Fazenda Experimental da Universidade Federal 

de Santa Catarina, campus Curitibanos, e as sementes das respectivas gerações F2 foram colhidas 

em julho do mesmo ano. As sementes da geração F2 bem como uma amostra das sementes dos 

híbridos Hyola 61 e Hyola 433 foram utilizadas para a realização dos testes da qualidade 

fisiológica e sanitária, onde foram avaliadas as características: germinação aos quatro dias e aos 

sete dias, número de plântulas mortas, de plântulas anormais, de sementes não germinadas, 

condutividade elétrica, comprimento da parte aérea, comprimento do sistema radicular, massa 

fresca e massa seca da parte aérea e do sistema radicular das plântulas, e porcentagem de 

sementes contaminadas com fungos. Os testes de germinação e sanidade foram conduzidos 

separadamente, sendo utilizados gerbox e placas de Petri, respectivamente, em câmara de 

crescimento (B.O.D), no delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições, 

constituídas de 50 sementes cada. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo 

teste F, bem como comparação de médias através do teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. Houve diferença significativa para as características número de plântulas 

anormais, condutividade elétrica, massa seca da parte aérea e massa fresca do sistema radicular 

de plântulas. O híbrido Hyola 433 apresentou maior valor para número de plântulas anormais, 

diferenciando-se da sua respectiva geração F2 e da geração F2 do Hyola 61. Em relação à 

condutividade elétrica, o híbrido Hyola 61 apresentou valor de 143,85 μs/cm/g, superior a sua 

geração F2 (108,74 μs/cm/g) e a geração F2 do híbrido H433 (101,53 μs/cm/g). Para a massa seca 

da parte aérea e massa fresca do sistema radicular, a geração F2 do híbrido H433 apresentou 

diferença quanto aos demais tratamentos, sendo que para massa seca da parte aérea este 

tratamento apresentou maior valor, e para massa fresca do sistema radicular apresentou menor 

valor. Quanto à qualidade sanitária, não houve diferença entre os tratamentos, embora tenha sido 

detectado a presença de fungos dos gêneros Aspergillius e Colletotrichum. Com isso, é possível 

observar de maneira geral que, para as características avaliadas não houve ônus no uso de 

sementes da geração F2 quando comparados com os híbridos. 
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