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vários trabalhos mostraram que o comportamento meiótico dos cromasso
mos pode ser modificado por causas genéticas ou por condições ambientais
como indica a revisão de BROl~ (1972). Os resu1tadosobtidos até o momento
através de estudos citogenêticos indicam que algumas das cultivares brasi
leiras de trigo apresentam alta incidência de plantas com anomalias meióti
cas, como mostrar~ LOVE (1951), BODM{ESE (1975), SACHETT (1975), DEL nUCA
(1976), MORAES FERNANDES (1977). Como já havia sido sugerido por LOVE em
1951 as próximas investigações deverão ser dirigidas no sentido de verifi
car a proporção da contribuição genética e/ou ambiental na.determinação das
anomalias. Um dos objetivos do presente trabalho é analisar o efeito am

.biental sobre o comportamento roeiótico de seis cultivares de trigo (IAS 2~
IAS 53, Giruá, Cotiporã, Frontana, IAS 52). O material foi plantado em Bra
sília (janeiro de 1976), onde os registros mostram que não ocorrem flutua
ções tão amplas ~e clima como no Rio Grande do Sul. Inflorescêricias de 240
plantas foram coletadas e fixadas nos dias 25 e 26 de março. Será também
estudado o efeito de condições ecológicas distintas sobré o processo meió
tico dos descendentes de algumas plantas selecionadas. Para tal estudo, a8
sementes de cada planta colhidas em Brasília foram divididas em 4 partes.
Os grupos de sementes de cada uma das plantas foram semeadas durante o mês
de julho de 1976, em trêá locais (Lagea, Guaíba e Passo Fundo); que repr!,
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sentam zonas climáticas diferentes. Desse modo se poderá estima~ dentro de
variação fenotípica total, qual a proporção que pode ser atribuída ao efei
to do ambiente, considerando-se que em plantas de autofecundaçâo, a descell
dência de um indivíduo deve ser geneticamente similar ã planta-mãe. A cole
ta do material plantado em Lages, Guaíba e Passo Fundo foi realizada duran
te os meses de setembro e outubro. Foram coletadas inflorescências de um
total de 1769 plantas. No momento est8mOs realizando a 2! etapa do traba
lho, que consta do preparo e analise de lâminas. Em 10 plantas das varieda
des IAS 20 e Girua, coletadas em Brasilia, obtivemos as seguintes freqüên
cias de células mães depôlen anormais, para as duáS.cultivares respectiv~
mente: Metafase 1.(17,2 e 19,2), Anãfase I (21,7 e 28,5), Telôfase I (2,2
e 5,5), Metâfase 11 (22,5 e 32,5), Anáfase 11 (7,5 e 8,4) e Quartetos (1,4
e 2,0). Os.resultados desta amostra preliminar mostraram que Giruã apr~
aentou consistentemente, maior inci4ência de anomalias na8 2258 células es
tudadas atê o momento •
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