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RESUMO

Pela caracterização citológica-varietal da
pi oi dia e do número de cromossomos averiguou-se
a existência ou não, de barreiras genéticas que
impossibilitassem o intercruzamento de oito va
riedades de marraeleiro (Cydonia oblonga M i l l . J ,
objetivando a execução do melhorhoramento convenci o
n a l , por hibridação. Nas variedades pesquisa^
das: Açúcar, Champion, Cheldow, Manning, Mato
Dentro, Mendoza-INTA 37, Portugal e Smyrna foi
constatado o mesmo número diploide de cromosso
mos, 2n = 34-; nao se constituindo assim, esses
fatores, por si sõ, impeditivos da fe r t i l idade ,
nos cruzamentos envolvendo tais materiais.

No estudo correlacionado ã radiossensitivida
de e o volume nuclear in t í r fás ico , subsidiário
ao melhoramento por indução de mutação do marme
l e i r o , procurou-se relacionar, diretamente, a
sensitividade ã radiação g*ma de t r is materiais
cionais - "Portugal" (JundiaT), "Portugal" ( In
daiatuba) e "Smyrna" - com volume nuclear inter
fãsico e o volume cromossômico médio. 0 marme
le i ro "Portugal" (JundiaT), de menor sensitivT
dade ã radiação, apresentou valor de 139,5 M3

para o volume nuclear interfásicc (VNI) , mais
que o dobro dos outros dois: "Portugal" (Indaia
tuba) - 62,9_y3 e "Smyrna" 57,1 p3 . Isto con ~
t rar ia a hipótese levantada e evidencia que, pa
ra o marmeleiro, o VNI não pode ser correlacio"
nado ã radiossensitividade, pelo fato dos nucTé
olos serem excepcionalmente grandes, chegando a
ocupar 70 a 80% do volume dos respectivos nú
cleos. Todavia, os marmeleiros "Portugal" T ' "
daiatuba) e o "Portugal" (JundiaT), considerados
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na cultura como pertencentes a uma mesma varie_
dade, apresentaram-se com os volumes nucleares
mais discrepantes. 0 marmeleiro "Smyrna", consi
derado dist into dos outros dois, por sua vez,
apresentou-se com o volume nuclear bem próximo
ao verificado no "Portugal" (Indaiatuba). Esta
constatação conduz ã suspeita de que variedades
cultivadas de marmeleiro, de mesmo nome, possam
estar representadas, efetivamente, por mais de
um tipo genético. Em contraposição, mesmos
tipos genéticos, devem estar coexistindo na cul̂
tura, com nomes varietais diversos.

Termos para indexação: marmeleiro, Cydonia
oblonga M i l l . , citogenética, radiossensitivida^oblonga
de, melhoramento.

INTRODUÇÃO

No presente trabalho relata-se pesquisas de_
senvolvidas com o marmeleiro como ponto de par
tida ao seu melhoramento genético, no sentido
de caracterizar as variedades disponTveis, e
subsidiar a metodologia por indução de mutação
com a radiação gama.

Quanto ã caracterização c i to lõgica-var ie ta l ,
convém lembrar da absoluta escassez de l i terátu
ra que focalize o marmeleiro, ã finalidade do
melhoramento genético, e em especial, os por
indução de mutação.

Dentre as plantas frutTferas, no mundo, a fa
mTlia das rosáceas, em part icular , constitue-se
naquela melhor caracterizada, em termos de p l o |
dia e cromossomia, em relação aos vários gene
ros, que agregam inúmeras espécies e variedades
cultivadas. Ficaiizando-se os gineros de maior
interesse, com o número diploide básico - 2n =
34 cromossomos - salientam-se o do marmeleiro
comum - Cydonia M i l l . ; o do marmeleiro ornamen
tal - Chaenomelee; o do "hawthorn" (espinheiro
ornamental) - Crataegus L.; o da nespereira ejj
ropéia - Meepilus L.; o da nespereira comum
(japonesa) - Eriobotrya L i n d l . ; o da macieira -
Malm M i l l . , e o da pereira - Pyruj L. A única
espécie do marmeleiro referida com 2n = 34 cro
mossomos, trata-se da Cydonia eineneia (marme
le i ro da China) (DARLINGTON e WYLIE, 1961, ~
BOLKHOVSKIKH et a i . , 1969 e MOORE, 1973).
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No aspecto da indução de mutação, salienta-
-se que a maior parte das pesquisas sobre o em
prego das radiações ionizantes no melhoramento
de espícies vegetais foi desenvolvida com sen*n
tes de cereais, principalmente a aveia, t r igo,
cevada, arroz, fei jão e milho, focalizando em
número signif icativo, o aspecto de resistência
a doenças (IAEA/FAO, 1961 e IAEA, 1977). Quan
to a outras culturas de interesse agronômico,
constatam-se também muitos trabalhos com plat^
tas ornamentais e f lor í feras , em desenvolvimeti
to na Holanda. Verifica-se ainda, certo nume
ro de pesquisas desenvolvidas no campo das
essincias f lorestais, principalmente, nos EUA,
Japão, Holanda e PaTses Socialistas. Apenas re
centemente, tem-se enfatizado a idealização de
trabalhos, em nossas próprias condijoes expert
mentais, envolvendo as plantas frutíferas (TUÍ̂
MANN NETO et a i - , 1981 e CAMPO DALL'ORTO et ai
1983). Alem de investigações com a macieira,
cerejeira, pessegueiro e videira, baseadas
principalmente, na irradiação de partes vegeU
tivas das plantas (BROERTJES e VAN HARTEN,
1978), é bastante escassa a l i teratura focaH
zando a irradiação de sementes das frutíferas
de clima temperado. Na Argentina, por exemplo,
ROBY (1972) irradiou, com raios-X, ramos do mãr
meleiro "Champion", usando as doses de 2 000,
4 000 e 6000R " , que enxertados e deixados a se
desenvolver, evidenciaram mutações interessar)
tes em algumas características da planta e do
fruto. Entretanto, desconhece-se o comportamen
to das sementes e da resposta das próprias plan
tulas de marmeleiro obtidas, quando submetidas
as primeiras, ã radiação gama, ãs tentativas de
quebra de dormincia, e mesmo, de indução de mu
tação, ã finalidade do melhoramento-yarietal.
A esse objetivo, o conhecimento preliminar da
radiossensitividade de suas sementes e dos efei^
tos maiores da radiação nas plantas obtidas,
constituem-se nos primeiros e indispensáveis
passos a serem investigados.

A importância maior do emprego das radiações
ionizantes em sementes é a de servir como ferra_
roenta suplementar ao meinoramento genético das
plantas, particularmente, quando se deseja ob_
ter algumas poucas características, facilmente
identificáveis, em uma variedade adaptada. Des
se modo, o genótipo básico é pouco alterado pe_
Ia introdução de novos caracteres, não ocorren
do, porém alterações significantes em ou ros,
quando comparado o processo com o da hibrida^
ção (SIGURBÜORNSSON, 1970).

A determinação da radiossensitividade das
sementes por sua vez, é imprescindível para nor
tear a aplicação do método no programa de melho
ramento por mutação, de uma determinada espécie
ou de uma variedade em particular. Assim, as
dosagens ideais de radiação gama, para se obter
o máximo de mutações induzidas, de acordo com
DUBININ (1964), estão situadas na faixa de DL33
e DL50 *, havendo uma estreita relação entre as
taxas de mutações induzidas, a germinação e a
taxa de sobrevivência. BANDEL (1970) observa

* R - Roertagen: unidade de exposição ã radía_
ção gama ou X.

6 DL33 e DL5Q - doses letais a 33 e 50% da popu
laçao considerada e conseqüente sobrevivência
de 67% e 50% dos indivíduos, respectivamente.

que nos EUA, os radiogcieticistas utilizam a
LO5O, Dará obter resultados satisfatórios em
seus programas de indução de mutação.

Quanto aos outros fatores que influenciam a
radiossensitividade das plantas, HEASLIP (1959),
após extensa revisão bibliográfica, cita os se
guintes: o fenótipo e o número de cromossomos.
No tocante ãs sementes são igualmente fatores
importantes: a idade da semente irradiada, a
temperatura antes e após a irradiação - o teor
de oxigênio dos tecidos durante a irradiação, o
pré-tratamento químico e ainda, o período de a£
mazenamento após a irradiação. SPARROW e
SPARROW (1965) afinnam que a radiossensitivida^
de é determinada pelo volume cromossônico na
interfase (volume do núcleo dividido pelo nume
ro de cromossomos) das células do meristerna apj
cal e ainda, que as espécies lenhosas são apro
ximadamente duas vezes mais sensíveis que as
herbãceas.

Segundo GUSMAN et a i . (1975], de modo genén
co, os seguintes fatores, intrínsecos e extrm
sicos, devem ser considerados na determinação
da radiossensitividade das sementes, de uma es_
pécie em particular: eficiência biológica rete
tiva (RBE) dos tipos de radiação inonizante
considerados; influência da intensidade de do_
se (crônica ou aguda); variedade; teor d'água
nas sementes; desenvolvimento ortogenêtico do
embrião e nível metabólico das sementes; tempo
de armazenagem e condições de pré e pós-trata
mento; tamanho e idade das sementes; além de
outros, a exemplo da temperatura, do oxigênio,
nível de ploidia e volume nuclear.

Com referência aos fatores intrínsecos, um
dos que, eventualmente, pode ser util izado para
se ter noção da radiossensitividade do material
vegetal, e o VCI (volume cromossômico interfãsj^
co),_a fim de se estimar a exposição aguda ne
cessaria para produzir severa inibição de crês
cimento (SPARROW e SPARROW, 1965). A premissa
das generalizações levantadas por SPARROW et a i .
(1963), baseiam-se na hipótese, comprovada para
inúmeras espécies vegetais, de que a radiosser^
sit ividade, indicada principalmente, pelo grau
de inibição do crescimento, pode ser correlaci£
nada ao volume nuclear interfásico de um deter
minado material vegetal. Concluíram, igualmen
te, que a um aumento no volume nuclear, manticío
constante o número de cromossomos, corresponde

um aumento da sensitividade do material. En
tretanto, acrescentavam, que um aumento no nu
mero cromossômico, com o volume inalterado, Fa
via diminuição da radiossensitividade.

MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização citogenética

Com a finalidade de obter maiores conhecimer̂
tos acerca da citogenética ao marmeleiro, que
servissem de subsídios ao seu melhoramento gene
t ico, mapearam-se e contaram-se os cromossomos
das oito seguintes variedades: Açúcar, Champion,
Cheidow, Manning, Mato Dentro, Mendoza-INTA 37,
Portugal e Smyrna.

Coletaram-se, em 14/08/1978, pontas de raí^
zes tenras, em pleno desenvolvimento, de plan-
tas de marmeieiros provenientes de sementes das
citadas variedades, obtidas em experimentação
anterior, as quais foram preparadas através da
técnica de colaboração da orceina acética, se
gundo o processo de SHARMA e MOOKERJEA (1955]".
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Os materiais coletados foram imediatamente tra
tados com solução saturada de paradiclorobenzi
no (Pdb), a 16-18 C, durante um perTodo pré-en
saiado de o i to horas. Segundo MEDINA (1963), o
efe i to do paradiclorobenzeno é do t ipo c-mitõt^
co, aumentando o número de células em metãfase
e produzindo o espalhamento e o encurtamento
dos cromossomos somáticos, o que permite contá-
los com maior fac i l idade. Assim, logo de inT
cio produz-se a inativação da substância foma
dora do fuso mi tõ t ico , resultando no desapareci^
mento das anãfases e na orientação dos cromosso
mos metafásicos. Procurou-se obter deste modo,
um número maior de lâminas com divisões célula
res em metãfase, í-ise esta, considerada das
mais propicias '« contagem dos cromossomos.

Após o tmtrtiitento com paradiclorobenzer* *
ni.iliíriflis ff'idm colocados em câmara de < \
|mr sete n.inutos, e fixados em ácido af -''J
g l a r i i l e élcool absoluto, na produção .. 1:1.

tm seguida, foram deixados em repou?, por 24
horas, e armazenados sob refr igeração, a 5-10°C
por t r i s dias.

Para comp]etar o preparo das raízes para o
estudo c i to lóg ico , perfizeram-se ainda as se-
guintes etapas: a) h idró l ise - constando das
fases: imersão em solução de HC1-1N e orceína
acética a 2%, numa proporção de 1:9 partes,
respectivamente; exposição ã chama por 5-10 s£
gundos, para desencadeamento da reação, sem
provocar fragmentação do mater ia l ; tratamento
em "banho-maria" a 30 C.^por 30 minutos, b) c£
loraçao - imersão das raízes em solução de or_
ceína acética a }%, por 15_minutos; c) monta
gem das lâminas - ut i l ização apenas das pontas
das rãizes, a fim de local izar mais facilmente
as regiões jneristemáticas, e batendo-se levemen^
te sobre as lâminas, para maior espalhamento
dos cromossomos; e, d) selagem das lamínulas e
análise dos materiais ao microscópio, com aumen̂
to de 900 vezes.

A cada variedade foram preparadas 5 a 10 l£
minas, escolhendo-se as de maior ni t idez ao e£
tudo. Para o objet ivo proposto, os cromossomos
foram assim mapeados e fotomicrografados.

Volume nuclear

0 objet ivo deste trabalho fo i ver i f i ca r a
possível relação entre o volume nuclear in ter fá
sico e a radiossensitividade do marmeleiro. De
pois de se submeter ao processo de es t ra t i f i ca
çao a f r i o úmido, por 2,5 meses, cerca de 150~
sementes de cada um dos três materiais clonais:
"Portugal" (Indaiatuba), "Portug?í"(Jundiaí) e
"Smyrna", obtiveram-se pela germinação, as radí
cuias necessárias e que são propícias às medi
ções nucleares.

As porções terminais das raízes - comportan
do células meristemãticas - depois de isolada?
cuidadosamente com auxílio, de uma pinça, foram
submetidas ao f ixador Craf t , desidratadas e in
dusas em parafina especial. Em prosseguimer^
t o , os materiais foram montados em blocos e
seccionado'i transversalmente, a oi to micra de
espessura, com um micrõtomo comum, e montados
nas lâminas com albumina. Depois da montagem
das lâmir^s, esses materiais foram desparafina^
dos, reidratados e expostos a uma solução de
4% de alúmen de ferro pelo período de duas ho
ras.

Na coloração das lâminas, empregou-se a hema_

tox i l ina férr ica a 0,5% por 24 horas. Na d i fe
renciação dos núcleos, nuclêolos e respectivos"
citoplasmas, fo i u t i l i zado o alúmen de f e r ro ,
em uma solução a 2% de concentração, durante
20 minutos. Após uma série de lavagens em £
cjua desti 1<» . , os materiais foram submetidos
a desidr? • ^ de f i n i t i va , e por ú l t imo, impreg_
nados <•• . v i o l , efetuando-se a montagem das

í .- .om bãlsamo-do-Canadá.

- , -imensões dos núcleos foram obtidas por
iiv ;yões realizadas com auxí l io de oculares e
'dminas graduadas a 0,1 e 0,01mm, respectivamen^
t e , e um aumento microscópico de 540 vezes. E
fetuaram-se 100 medições nucleares a cada um "
dos três materiais pesquisados, desprezando-se
para tanto, os núcleos não esfér icos. Obtendo-
se a média dos valores das medições laminares e
conhecendo-se a correspondência de medida da
ocular com as divisões da lãmina-padrão, dete£
minaram-se por cálculos, o diâmetro nuclear me
dio, o raio médio, e f inalmente, o valor do vo
lume nuclear in ter fãs ico , aplicando-se a fórmu
Ia: VNI = 4/3 n r \ onde,?? = 3,1416 e r = raio
médio. 0 volume cromossômico inter fãs ico fo i
calculado pela divisão do volume nuclear médio
pelo número diploide de cromossomos, 2n = 34,
verif icado constante aos três mater iais, e de
terminado segundo a mesma metodologia descrita
no item caracterização citogenética.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização citogenética

Contagens do número de cromossomos fe i tas ao
microscópio e confirmadas nas estampas, conten
do os desenhos esquemáticos de metáfases somati^
cas t íp icas, em pontas de raízes, as o i to varie
dades de marmeleiro evidenciaram o mesmo número
diploide básico de cromossomos, 2n = 34. As
estampas A e A ' , da Figura 1, i lustram a dete^
mina;ão efetuada, respectivamente, com desenho
e fotomicrografia, numa célula meristemática do
mamíleiro "Manning".

E;n todas as dez lâminas pesquisadas do marme
le i ro "Cheldow", observaram-se que seus cromoŝ
somos apresentavam-se at íp icos, mais espessos
que das outras variedades. Acredita-se que es
se aspecto poderá se const i tu i r em elemento tT
polõgico da distinção da "Cheldow" entre as va_
riedades estudadas. Por outro lado, SHARMA e
MOOKERJEA (1955) esclarecem que, de modo genén
co, todos os pré-tratamentos ci tológicos a l te -
ram a viscosidade do plasma e agem, até certo
grau, como fixadores. Contudo, esta assertiva
de 'per se" não deve desmerecer a constação efe
tuada.

Os resultados ora obtidos sao concordes com
generalizações da l i te ra tu ra especializada, que
evidencia ser a ploidia e o número de cromosso
mos, parâmetros não muito variáveis entre as
várias espécies e os diferentes gêneros ou t i
pos de marmeleiros: geralmente o nível é dipToi
de, 2n, e o número de cromossomos, 34, nos gê ""
neros Cydonia, ChaenomeLnp., Crixtacgur, e &••'.
pilun (DARLINGTON e WYLIE, 1961 e MOORE, 1973J.

Tais constatações, felizmente, salientaram-
-se como não impeditivas da f e r t i l i d a d e , nao
exist indo, portanto, aquelas primeiras barrei
ras genéticas, em se objetivando cruzamentos di
rigidos entre as variedades pesquisadas, e pos
sivelmente, entre os diversos tipos de marmelii
ros acima refer idos. Contudo, a esse e fe i t o ,
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* * *

Figura 1. A e A1 - desenho esquemático e fotomicrografia de célula
~ meristemãtica em metáfase mitõtica, em ponta de

raTz de marmeleiro, da variedade Manning. Nume
ro de cromossomos nesta variedade, 2n = 34. A e
A' x 584.

outros fatores, igualmente importantes, nao de
vem ser negligenciados. Dentre esses podem ser
destacados: os ligados ã morfologia e a f i s i o l o
gia f l o r a l ; ã quantidade, i viabil idade e ao tT
po do põlen, além de outros relacionados in t r iH
secamente ã constituição genética dos diferen
tes marmeleiros, e que não foram abordados no
presente trabalho.

Volume nuclear

0 Quadro 1 evidencia os valores encontrados
para os volumes nucleares interfãsicos e os vo
lumes cromossõmicos médios, dos três materiais
de marmeleiro - "Portugal" (Indaiatuba), "Po£
tugal"_(JundiaT) e "Smyrna" - e as estimativas
do parâmetro - RC3Q . 50 " representativo das
doses de radiação gama, responsáveis pela redu
ção ou inibição do crescimento das plantas, pro
venientes de sementes irradiadas (CAMPO DALL'Otf
TO, 1982).

A análise dos resultados do Quadro 1 condij
r iu a uma constatação inesperada, a qual contri
buiu para que esta pesquisa de suporte, ã pre
visão preliminar de radiossensitividade do mar
meleiro, assumisse importante papel de cunho 7i_
totécnico. Isto parque, dois dos materiais
pesquisados, o "Portugal" (Indaiatuba) e o "Por;
tugal" (JundiaT), considerados como pertence^

tes a uma mesma variedade cult ivada, apresenta
ram-se com os valores nucleares dos mais discre
pantes: 62,9 e 139, 5 u\ respectivamente. 0
marmeleiro "Smyrna", considerado material di£
t in to dos outros dois, apresentou-se com um vo
lume nuclear estimado em 57,1 p3 , valor esse,
bem próximo ao constatado no "Portugal" (Indaia^
tuba).

Esse fato contribui assim, para aumentar as
dúvidas já existentes, quanto a correta caracte
rização dos marmeleiros que se encontram sob
cul t ivo. As evidências experimentais conduzem
a suspeitar seriamente,de que variedades c u l t i -
vadas de marmeleiro, de mesmo nome, possam eŝ
tar representadas, efetivamente^ por mais de um
tipo genético. Em contraposição, mesmos t i
pos genético.) devem estar coexistindo na cuTtij
ra, com nomes varietais diversos.

Sob o enfoque básico deste estudo, os ^
tados das determinações dos volumes^nucleares
interfãsicos ou dos volumes cromossõmicos mé-
dios, de células meristemáticas de raízes de
marmeleiro, não se constitui ram em Darímetros
de valor ã predição de radiossensitividade. No
presente caso, o marmeleiro "Portugal" (Jundi-
aT), com volumes nuclear e cromossomico cerca
de 2,3 vezes maiores que os dados dos demais,
conduziu a uma menor radiossensitividade. Ob

QUADRO 1. Resultados da determinação dos volumes nucleares interfãsicos e dos
volumes cromossõmicos médios, de três materiais donais de marmele^
ro, relacionados aos valores estimativos do parâmetro RC30 a 40-

Material Volume nuclear N9 díplóide de
clonal interfãsico cromossomos

Vojume cromos_ RC30 a RC50 (a/)
sômico médio

'Portugal"
(Indaiatuba)
'Portugal'
(JundiaT)

'Smyrna'

62,9

139,5

57,1

2n

34

34

34

u '/cromossomo

1,85

4,10

1,68

7 609,? a 12 964,8

9 677,0 a 15 827,0

7 898,1 a 13 409,2

a/ redução do crescimento (altura) das plantas de 30 a 50%, em relação ã altura média
~ das controles; valores estimativos esperados calculados através das equações de

regressão linear (CAMPO DALL'ORTO, 1982).
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serve-se que os três materiais donais: "Po£
tugal" (Indaiatuba); "Portugal" (JundiaT) e
"Smyrna" - apresentaram o mesmo número diploide
de cromossomos, 2n = 34.

Esse resultado aparentemente discordante it_
queies previstos pela conceituação de SPARROW
et . ai.(1963) e SPARROW e SPARROW (1965), deve
ser atribuído ao volume incomum ocupado pelos
nucliolos, nos núcleos das células dos marmeleî
ros ora estudados. Com referência especial ao
marmeleiro "Portugal" (Jundiãi), em grande nume
•*? de células interfãsicas observadas, os mj
cliolos chegavam a ocupar um volume aproximado
de 70 a 80* dos núcleos respectivos (Figura 2) .

Figura 2. Fotomicrografia de células meristemãti-
cas da ponta de raiz de marmeleiro - material
clonal: "Portugal" (JundiaT). Observe-se o
exagerado volume ocupado pelos nucléolos (r.c)
no interior dos respectivos núcleos (n) . Au
mento: 1 800 x aproximadamente.

Como os cromossomos, nas células ínterfás^
cas, encontram-se distendidos e esparramados,
ocupando praticamente, todo o volume do núcleo,
a premissa inicial - baseada na relação direta
entre o volume nuclear e a radiossensitividade
- não se aplica aos marmeieiros estudados, e
nem tampouco, a outros materiais desta ou de
diferentes espécies, que, por similaridade, exi
bem células portadoras de nucléolos significatT
vãmente volumosos, em relação aos respectivos
núcltos.
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CYTOGENETICS AND RADIOSENSITIVITY FOR QUINCE
TREE BREEDING PURPOSE (Cydonia oblonga Mi 11.)

ABSTRACT

The study involving quince cytogenetic
aspects was done to determine the level of

ploidy and chromosome number, to demonstrate the
existence or not of these f i rs t genetic barriers
which would hamper the intercross of the eight
studied varieties: Açúcar, Champion, ChelJow,
Manning, Mato Dentro, Mendoza-INTA 37, Portugal
e Smyrna. The somatic chromosome nun> er
determined was 2a = 34, in al l of them. In the
aspect of radiosensitivity and interphase
nuclear volumes from three clonal materials,
interphase nuclear volumes were calculated from
root meristematic cells nuclei measurements. No
correlation between GR30-50 (30 to 50% seedlings
height gri/ith reduction in relation to the
controls) and the nuclear volumes was found.
However, a nuclear volume increase lead to an
unexpected decrease in radiosensitivity of ''Por
tugal" (JundiaT). This result must be due
tcr the unusual nucleolus volume occupied in the
respective nuclei - in the cells of the last •
material - reaching values, at least, 70 to 80S
of nuclei size.

Finally another unexpected result: among the
studied materials, "Portugal" (Indaiatuba) and
"Portugal" (JundiaT) considered belonging to
the same cultivated variety, presented
discrepant nuclear volumes - 62.9 and 139.5 u3

respectively, "Smyrna" considered distinct of
the other two, presented an estimated volume of
57.1 y3 , the nearest value to that verified in
"Portugal" (Indaiatuba). These facts suggest
tnat same cultivated varietie: may be
represented by more than one genetic type. In
contrast, same genetic types must be coexisting
at the quince tree culture with different
varietal names.

Index terms: quince tree, Cydonia oblonga M i l l . ,
cytogenetics, radiosensitivity, quince
breeding.
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