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1. INTRODUÇÃO

	O X Triticosecale Witmack pertence à família Poaceae, subfamília Pooidea, tribo Triticeae e subtribo Triticineae. Em recente revisão sobre o passado, presente e futuro do triticale, Oettler (2005) explicou que o híbrido interespecífico triticale foi sintetizado utilizando o centeio (Secale cereale L., 2n=2x=14, complemento cromossômico RR) como parental masculino e uma espécie de trigo (Triticum ssp, ploidias e complementos cromossômicos diversos) como parental feminino. Se o cruzamento for feito com o trigo comum (Triticum aestivum L., 2n=6x=42, complemento cromossômico AABBDD) será originada uma planta anfihaplóide ABDR; se for com o trigo duro (Triticum durum L., 2n=4x=28, complemento cromossômico AABB), originar-se-á um anfihaplóide ABR, ambos estéreis. Estas plantas, quando duplicadas com colchicina, darão origem a plantas anfidiplóides chamadas triticales primários (ou seja, o octoplóide AABBDDRR, 2n=8x=56 e o hexaplóide AABBRR, 2n=6x=42). Os triticales secundários resultarão do cruzamento de triticales primários entre si ou de triticales primários com trigo ou com centeio.
	Segundo Royo (1992), os triticales secundários resultantes do cruzamento de triticales primários entre si, são chamados de triticales secundários completos (no ex. 2n=6x=42, AABBRR) ou do cruzamento de triticales primários com o trigo ou com centeio, são chamados de triticales secundários substituídos (no ex. com trigo hexaplóide 2n=6x=42, AABBDR). Para saber, com certeza, se o triticale é do tipo completo ou substituído há necessidade da análise citogenética, no entanto, algumas características fenotípicas como a altura e a forma das espigas podem dar uma idéia se os triticales são completos, quando se apresentam mais semelhantes ao centeio, ou substituídos, quando mais parecidos com o trigo. Alguns triticales, no entanto, são de aspecto intermediário, sendo muito difícil classificá-los. Os triticales cultivados atualmente são, geralmente, hexaplóides secundários. 
	De acordo com as revisões de Gupta & Priyadarshan (1982) e Oettler (2005), a extrema instabilidade meiótica, a alta freqüência de aneuploidia, a reduzida fertilidade e a ocorrência de grãos enrugados são sérios problemas reprodutivos dos triticales que, no entanto, se amenizam nos cultivares de triticale secundários e de linhagens hexa e octoplóides mais avançadas.
A elevada instabilidade meiótica, associada a anormalidades genéticas e/ou aberrações cromossômicas, que resultam na formação de plantas atípicas, macho-estéreis ou incapazes de formação de grãos podem prejudicar a obtenção dos padrões mínimos exigidos para a produção de sementes. No processo de melhoramento é necessário que somente linhagens que possuam a devida estabilidade de produção de plantas típicas sejam avançadas.
A seleção de genótipos mais estáveis pode vir a auxiliar o melhoramento dessa espécie, utilizando-as como parentais em cruzamentos ou gerando novas cultivares melhor adequadas aos padrões vigentes na legislação brasileira de sementes.
	Nesse trabalho objetivou-se verificar o comportamento meiótico de alguns genótipos avançados de triticale hexaplóides utilizados no programa de melhoramento genético da Embrapa Trigo de Passo Fundo, RS.
	
2. MATERIAL E MÉTODOS

	O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biologia Celular do Departamento de Zoologia e Genética, Instituto de Biologia, UFPel, Pelotas, RS. Analisaram-se as fases da meiose I (M I) e meiose II (M II), utilizando técnicas convencionais de citogenética, de genótipos de triticale hexaplóide provenientes da Embrapa Trigo de Passo Fundo, RS.
As panículas de diversos tamanhos, fixadas por 24 horas em álcool etílico e ácido acético glacial (3:1) e, posteriormente, estocadas em álcool 70%, foram conservadas em geladeira até sua utilização. Na preparação das lâminas, utilizaram-se as três anteras de uma mesma flor. As anteras foram colocadas sobre uma lâmina e esmagadas em uma gota de carmim acético 2%, sendo cobertas com lamínula e brevemente aquecidas sobre chama de lamparina. Esta preparação era prensada manualmente e vedava-se a lamínula com cola de borracha.
Foram feitas cerca de 100 lâminas por genótipo ou até ser esgotado o material coletado. Analisaram-se todas as células mãe de pólen (CMP) encontradas em cada lâmina feita, o que resultou em um número de repetições diferentes para cada genótipo com diferentes números de repetições, que variaram de 6 a 19, pois muitas anteras apresentavam-se em estágios precoces ou tardios, o que produziu uma variação de 188 a 1.843 células analisadas por material.
Avaliaram-se oito genótipos quanto à ocorrência de CMP normais e anormais. Foram consideradas CMP anormais aquelas células em metáfase I e II com cromossomos fora da placa equatorial, anáfase I e II e telófase I e II com cromossomos retardatários e/ou pontes cromossômicas. A análise estatística do comportamento meiótico foi realizada por meio do teste logaritmo – log (X+K): genótipos (oito) e tipos de células (normais e anormais).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se uma grande freqüência de CMP anômalas, em meiose I, variando de 32,66% na cultivar BRS Minotauro a 76,88% na linhagem PFT 407 e em M II, 32,67% na linhagem PFT 418 a 66,05% na linhagem PFT 401/2. As células mãe de pólen anormais apresentaram cromossomos fora da placa equatorial em metáfase e/ou cromossomos retardatários em anáfase e telófase nas meioses I e II. Observou-se a existência de pontes, nas fases de anáfase e telófase, tanto da meiose I como da meiose II.
	A análise da variação mostrou que os genótipos não diferem entre si quanto à freqüência de CMP normais e anormais encontradas na primeira divisão meiótica, já na segunda divisão da meiose, verificou-se que esses materiais diferem entre si quanto a esses tipos de células. Na M II, a linhagem PFT 418 e BRS Minotauro mostraram maior freqüência de CMP normais, diferindo significativamente (nível 5%) das linhagens PFT 401/2 e PFT 924, mas não entre si nem dos demais materiais (Tabela 1).
	
Freqüência de células mãe de pólen anormais em meiose I e meiose II, de genótipos de triticale
Triticale hexaplóide
Células Anormais (%)
Genótipo
Meiose I
Meiose II
PFT 401/2
59,74 a
              66,05 a
PFT 924
59,04 a
              65,88 a
PFT 407
76,88 a
              57,16 ab
PFT 419
54,91 a
              53,72 ab
BRS Ulisses
68,63 a
              53,41 ab
PFT 401/1
35,82 a
              47,67 ab
BRS Minotauro
32,66 a
              35,96   b
PFT 418
50,79 a
              32,67   b
   Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si ao nível de 5%, pelo teste de Duncan 
	
	Estes resultados concordam com as avaliações de campo realizadas na Embrapa Trigo, em que a linhagem PFT 924 tem apresentado enorme instabilidade fenotípica, mesmo após vários ciclos de seleção e tentativas de purificação. De modo semelhante, conforme Tabela, duas cultivares recentemente registradas pela Embrapa Trigo apresentaram menor número de células mãe de pólen anormais: BRS Minotauro, a primeira cultivar de triticale desenvolvida com trigo e centeio brasileiros e de ampla adaptação de cultivo, e BRS Ulisses, introduzida do México, do Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo (CIMMYT), testada, registrada e com lançamento previsto para 2007.
Para Bennet (1977), a heterocromatina telomérica ocorrente no centeio está envolvida na formação das pontes anafásicas/telofásicas. Segundo Thomas et al. (1980), a formação de pontes na anáfase tardia leva à produção de núcleos aberrantes no endosperma, o que seria a causa das cavidades e enrugamento dos grãos. 
A ocorrência de cromossomos retardatários é responsável pela formação de gametas e, posteriormente, de zigotos aneuplóides. Gupta & Priyadarshan (1982) revisaram trabalhos de vários autores e verificaram que a aneuploidia média em populações de triticale 8x chegava a 83,3% e a 32,7% em triticales 6x, sendo que a mais baixa encontrada foi de 8,3%, que mesmo assim é uma freqüência importante.
	Atualmente, já está bem estabelecido que a freqüência de aneuploidia é, geralmente, mais baixa em triticales 6x do que em 8x, que os tipos secundários são mais estáveis do que os primários e que os triticales octoplóides tendem a reverter para um número cromossômico menor (Oettler, 2005).
A menor freqüência de CMP  nas duas cultivares de triticale recentemente registradas e propostas para cultivo no Brasil, evidencia que o melhoramento genético, mesmo que indiretamente, seleciona aqueles melhor adaptados e com melhor estabilidade de produção. A seleção assistida, através de técnicas citológicas e de marcadores genéticos e/ou moleculares pode ser uma excelente ferramenta de auxílio ao melhoramento de plantas convencional, para a eliminação de genótipos indesejáveis e/ou instáveis, por exemplo, e na seleção daqueles com elevadas características superiores.

4. CONCLUSÃO

	Existem diferenças entre genótipos de triticale quanto à freqüência de células mãe de pólen anormais.
	A identificação de genótipos de triticale quanto à freqüência de células mãe de pólen normais/anormais pode ser utilizada como método auxiliar no processo de seleção no melhoramento genético de triticale.
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