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A obtenção de linhagens utilizando indivíduos haplóides é uma tecnologia disponível para aumentar 

a qualidade no desenvolvimento de genótipos homozigotos. O método in vivo é o mais utilizado. 

Nesta abordagem, milhos haplóides são produzidos por cruzamentos entre os genótipos de interesse 

com os genótipos indutores. Esse método tem sido melhorado drasticamente nos últimos 30 anos 

com o uso de linhagens indutoras mais eficientes em relação à taxa de indução, a qual era de 

aproximadamente 2.3% no início dos anos 60 e passou para 8% com a linhagem européia RWS nos 

anos 90. Diante do exposto, para a obtenção de progênies indutoras com maior taxa de indução nos 

programas de melhoramento, é importante a utilização de eficientes estratégias de seleção. Este 

trabalho tem como objetivo comparar duas estratégias de seleção de indutores, a baseada na seleção 

de plantas com melhores taxas de indução de haploidia e a com base na escolha de plantas que 

produzem sementes com endosperma roxo quando utilizadas em cruzamentos. Para isto, foram 

avaliadas dezessete progênies indutoras gimnogenéticas S0:1, em cruzamento com o híbrido 

comercial GNZ9501 quanto a indução de haploidia e/ou obtenção de endosperma roxo, na área 

experimental do Campus da Universidade Federal de Lavras, safra 2012/2013. Foram avaliadas duas 

estratégias como já comentado anteriormente. Considerando ambos os métodos, seis progênies 

foram superiores quanto a indução. No entanto, a correlação de spearman foi de baixa magnitude, 

0.2122, e não significativa, indicando assim que o desempenho das progênies não foi o mesmo nos 

diferentes métodos adotados. Além disso, a herdabilidade considerando o modelo de seleção dos 

indivíduos com endosperma roxo foi de maior magnitude, 8%, do que para o modelo de haplóides, a 

qual foi 5%. Portanto, para a obtenção de maiores ganhos genéticos, recomenda-se que os indutores 

sejam discriminados quanto a obtenção de sementes de coloração roxa do endosperma quando 

utilizados em cruzamento, independente da coloração do embrião.  
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