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Uso da técnicaUso da técnica

 Com a duplicação do número de Com a duplicação do número de 
cromossomos de um haplóide obtém-se cromossomos de um haplóide obtém-se 
uma linhagem homozigota em apenas uma linhagem homozigota em apenas 
uma geraçãouma geração

 Características dos haplóidesCaracterísticas dos haplóides: : 
 menores e menos vigorosos do que diplóides menores e menos vigorosos do que diplóides 
   apresentam alto grau de esterilidadeapresentam alto grau de esterilidade



Duplo haplóideDuplo haplóide

 O número de cromossomos é duplicado O número de cromossomos é duplicado 
com colchicinacom colchicina

 A planta (linha) obtida pela duplicação de A planta (linha) obtida pela duplicação de 
cromossomos de um haplóide é chamada cromossomos de um haplóide é chamada 
de DUPLO HAPLÓIDE de DUPLO HAPLÓIDE 



VantagemVantagem

 Vantagem do métodoVantagem do método: economia de : economia de 
tempo para obtenção de uma planta tempo para obtenção de uma planta 
homozigotahomozigota

   EspéciesEspécies
 Cereais – trigo, arrozCereais – trigo, arroz
 Brássicas - colzaBrássicas - colza



Métodos para produção de Métodos para produção de 
haplóideshaplóides

 Cultura de anterasCultura de anteras
 Cultura de micrósporosCultura de micrósporos
 Método Bulbosum: eliminação de Método Bulbosum: eliminação de 

cromossomos e resgate de embriõescromossomos e resgate de embriões



Cultura de anterasCultura de anteras

http://www.plant.uoguelph.ca/research/biotech/haploid/a&pcult.htm



Cultura de Cultura de 
anteras de anteras de 
pimentapimenta

ttp://www.biolcell.org



Cultura de micrósporosCultura de micrósporos

http://www.hybtech.org



Produção de duplo-haplóides por Produção de duplo-haplóides por 
eliminação somáticaeliminação somática

 Cruzamento interespecífico ou Cruzamento interespecífico ou 
intergenéricosintergenéricos
 Eliminação do genoma masculinoEliminação do genoma masculino
 Resgate de embrião e cultivo Resgate de embrião e cultivo in vitroin vitro

 Hordeum vulgareHordeum vulgare x  x H. bulbosumH. bulbosum
   Método bulbosumMétodo bulbosum

 Trigo x MilhoTrigo x Milho



EliminaçãoEliminação
cromossômicacromossômica

TRIGO X MILHOTRIGO X MILHO

Fernandes et al. 1999



Exemplo

 Cultivar de trigo BR – 43 Cultivar de trigo BR – 43 
 Desenvolvida pela Desenvolvida pela 

EMBRAPA-Trigo de Passo EMBRAPA-Trigo de Passo 
Fundo, RSFundo, RS

 Utilizou cultura de anteraUtilizou cultura de antera


