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Triticale é o primeiro cereal produzido pelo homem e resulta do
mento de trigo "TJvi.Uc.wl1 ae.ó.tivum" e o centeio "Sec.a.te c.eJLea.!elt• De

cruza
acordo

com TSUCHIYA (1974), apresenta qualidade nutritiva superior ao trigo, e, sob
condições ecológicas especiais, sua produção supera a do trigo e do cent~io.
Embora haja grande progresso no melhoramento o uso potencial deste novo
ce
real como alimento foi considerado apenas recentemente. Existem
problemas
bastante serios que ainda impedem sua utilização em grande escala. Entre as
limitações, uma das mais importantes se refere às sementes enrugadas,
redu
ção na fertilidade e instabilidade citológica. OB triticales haxaplóides (2n
• 6 x = 42) resultam da duplicação do número cromossômico de híbridos entre
"T/ti.t.i.c.um dwr.um" (AABB) e "Sec.afe c.eJLe.CÜe.f1 (RR). Os cromossomos de
centeio
em alguns casos não se comportam normalmente em combinação com os
cromos80
mos e o citoplasma do trigo. Entretanto, ate o momento, muito pouco foi fei
to em termos de seleção de linhas citologicamente estaveis (RUPERTv 1973).As
causas e os mecanismos das anormalidades meiõticas devem ser examinadas 8is
tematicamente(MERKER, A.,(1971). Estas anormalidades levam ã produção de

a

neuplóides em grande escala na descendência de plantas euplôides enquanto

o

atraso dos cromos8omos de centeio na placa mitõtica durante 4 formação do en
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doeperma seria responsável, parcialmente, pelo problema de enrugamento
do
grão. Esta sendo estudado o comportamento meiético e fertilidade de 8~ente
" de linhas de Triticale que mostraram boas condições de adaptação em
nossa
.região, no que se refere a pareamento, segregação, sinr:ronia e cendensação •.
A fertilidade de semente será obtida da relação entre o total de
sementes
nas flores primárias de uma espiga e o total de flores primárias por e8pig~
de acordo com a metodologia proposta por SANtHEZ-MONGE (1969). Foram coleta
o
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das, para estudos eitolôgicos, espigas
jovens de plantas do seguinte
~.
ria1: Cinnamon, Kaola, Maya II Arm "Sue Col. Pe10ta~.,O. reeultados
.

eiais em 1425celulas
cO'

mate
~r

,".

estudadas mostraram variaçõelt\t)'coaportamel1~o'tneiõt!

com as seguintes freqüências de CMP anormais: .
MIO (70,9. 86,1), AI (75.0 a 81,Oh TI (56,0

.

a S6.a)MIl

..

(41.,6).•. AtI

(41,7), Q (48,0& 68,3).
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