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A tecnologia de produção de duplo-haploides (DH) destaca-se nos programas de melhoramento 

de milho devido à possibilidade de redução no tempo de obtenção de linhagens. Além disso, a 

mão de obra e os recursos financeiros necessários também são inferiores quando comparados 

com o método convencional. A obtenção de plantas DH consiste basicamente na indução de 

haploidia, seguida da duplicação do material genético dos possíveis haploides. Para isso, a 

identificação preliminar dos haploides é essencial. Dessa forma, os objetivos deste trabalho 

foram obter sementes haploides de diferentes genótipos, verificar a eficiência da separação de 

sementes potencialmente haploides, mediante a coloração por antocianina atribuída pelo gene 

R1-nj e analisar a taxa de indução de haploidia em função da textura do grão. O campo de 

polinização foi instalado no ano agrícola 2013/2014, na Fazenda Experimental de Iguatemi 

(FEI). Foi realizado o cruzamento in vivo entre a variedade sintética indutora de haploidia KHI 

(Krasnodar Haploid Inductor), utilizada como doadora de pólen e quatro híbridos F1’s. Para 

determinação das possíveis taxas de indução foi avaliado o número total de sementes de cada 

espiga resultante desses cruzamentos e o número de sementes caracterizadas como possíveis 

haploides por meio do marcador morfológico indicador de haploidia R-navajo. As sementes 

possivelmente haploides foram identificadas pela coloração roxa apenas no endosperma, 

apresentando embrião sem coloração (branco). As sementes selecionadas como possíveis 

haploides, provenientes de quatro espigas escolhidas de cada genótipo, foram semeadas em casa 

de vegetação para uma confirmação de haploides baseada no fenótipo das plantas.  Por fim, 

realizou-se o teste de qui-quadrado com o intuito de verificar a significância das eventuais 

diferenças entre o número de haploides observados na indução in vivo e o número de haploides 

esperados naturalmente. Foram obtidas cerca de 50 espigas de cada genótipo cruzado com o 

indutor KHI. A separação das sementes pela coloração do endosperma e embrião, de acordo com 

a expressão de antocianina, devido à presença do gene R1-nj, não foi totalmente eficiente. As 

sementes com endosperma dentado apresentaram menor erro na seleção via R-navajo. A taxa de 

indução real obtida foi de 2,15% para o híbrido de milho comum P2530, 1,51% para o híbrido de 

milho comum P3989 e 0,27% para o milho pipoca IAC125. Pelo teste de qui-quadrado, a 5% de 

probabilidade, observou-se que houve efeito da variedade indutora utilizada, a qual foi 

responsável por elevar a taxa de indução de haploidia acima da indução natural de 0,1%. 
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