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Várias características têm sido utilizadas para a identificação de haplóides em milho, como 

caracteres morfológicos, coloração da semente e quantidade de DNA pela citometria de fluxo, no 

entanto, não há informações detalhadas sobre a eficiência na utilização desses diferentes caracteres. 

Assim, objetivou-se nesse trabalho comparar e detalhar os diferentes caracteres que podem ser 

utilizados para avaliação de haplóides em milho. Para isto, foram avaliadas dezessete progênies 

indutoras gimnogenéticas S0:1 em cruzamento com o híbrido comercial GNZ9501 quanto a indução 

de haploidia, na área experimental do Campus da Universidade Federal de Lavras, na safra 

2012/2013. A seleção dos haplóides foi realizada levando-se em consideração a coloração do 

endosperma e do embrião, vigor das plantas e quantidade de DNA pela citometria de fluxo. Foram 

realizadas duas citometrias para determinar a época ideal. A primeira foi feita de 11 a 14 dias após o 

plantio das sementes em casa de vegetação nas 219 plantas selecionadas como possíveis haplóides, e 

a segunda, 28 dias após o plantio nas dezenove plantas pré-selecionadas como haplóides de acordo 

com o vigor. De acordo com a citometria de fluxo, apenas três plantas foram confirmadas como 

haplóides. Dessa forma, considerando a confirmação dos haplóides pela citometria, a eficiência da 

seleção via coloração do endosperma foi de apenas 1.38% e via vigor de plantas foi de 15,78%.  

Para três das dezenove plantas, os resultados da citometria não coincidiram quando foi efetuada em 

épocas diferentes de estádio da planta. Dessa maneira, recomenda-se que a mesma seja realizada 28 

dias após o plantio. Além disso, é importante utilizar também outras técnicas que complementem a 

citometria, como por exemplo, a contagem cromossômica.  Portanto, a seleção de haplóides 

realizada considerando o vigor das plantas foi superior a seleção efetuada considerando o 

endosperma. 
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