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Em trabalhos com melhoramento genetico de fruteiras e importante monitorar a viabilidade do p6len que

sera utilizado nos cruzamentos. Nos testes de viabilidade in vitro de p6len de pessegueiro (Prunus persica)

realizados no programa de melhoramento genetico da Embrapa Clima Temperado, utiliza-se meio de

cultura padrao composto por agua destilada, sacarose como fonte de energia e controladora da pressao

osm6tica, e Agar como agente solidificante. 0 objetivo deste trabalho foi testar outros carboidratos em

sUbstituiyao a sacarose, a fim de encontrar alternativas igualmente eficientes e com menor custo. Para isso

foram testados cinco tipos de ayucar: ayucar mascavo, ayucar refinado, ay(Jcar cristal, sacarose e glicose; e

usou-se p6len de t~s cultivares, Chimarrita, Kampai e Coral, coletado de flores em estadio de balao (pre-

antese). Para a realizayao dos testes de viabilidade foi utilizado meio de cultura preparado na proporyao de

109 de ayucar e 19 de Agar para 100 mL de agua destilada, e duas lAminas contendo dois campos para

contagem, sendo que cada campo representou uma repetiyao. 0 p6len foi aspergido sobre os campos

preenchidos com aproximadamente 0,35 mL de meio de cultura, sendo incubados a temperatura de 24±1

OC,em camara umida, pelo perlodo de t~s horas. A determinayao da viabilidade do p6len de cada cultivar,

nos diferentes meios de cultura, foi feita atraves da contagem de 100 grAos de p6len em cada repetiyao. A

viabilidade do p6len variou conforme a fonte de ayucar utilizada. 0 ay(Jcar crista I apresentou melhor

resultado, com media de 53% de viabilidade, nao diferindo significativamente da glicose (50%) e do ayucar

refinado (46,5%). Os piores resultados alcanyados foram com a sacarose (40%) e com 0 ayucar mascavo

(25%). Nao houve diferenyas na viabilidade do p6len entre as cuItivares, com medias de 45,5%,42% e

41%, para Chimarrita, Coral e Kampai, respectivamente. Concluindo-se que, 0 ayucar crista I pode ser

utilizado em substituiyao a sacarose nos testes de viabilidade in vitro de p6len de pessegueiro, com a

vantagem de ser economicamente mais viavel, com custo cerca de seis vezes menor, e ter maior facilidade

de aquisiyao.


