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ANÁLISE DE TRILHA SUGERE ACUMULAÇÃO
DE FITOENO COMO O PRODUTO QUE LIMITA
A PRODUÇÃO DE PRÓ-VITAMINA A EM RAíZES
DE CENOURA BRANCA
C.A.F Somos', P.W Simon',

Para entender os fatores intrínsecos
em cenoura, o relacionamento

carotenóides

que limitam a acumulação de
dos principais carotenóides e

caracteres morfológicos foram avaliados em duas populações F2 de cenoura tDaucus carola L.), por intermédio de correlações fenotípicas e análise
de trilha. Os valores das correlações foram aproximados
e concordantes
em sinais entre as duas populações.
O peso da raiz foi positivamente
correlacionado
com comprimento da folha, comprimento e diâmetro da raiz.
O teor de sólidos solúveis totais foi fracamente correlacionado
com cor da
raiz e carotenos e negativamente
correlacionado
com todos os outros
caracteres morfológicos.
As análises de correlações fenotípicas não indicaram a ordem correta
dos substratos
e produtos
da produção
de
carotenóides.
Entretanto,
a análise de trilha indicou a ordem correta de
substratos e produtos: fitoeno, n-caroteno e licopeno no diagrama casual de
. n-caroteno no cruzamento Brasília (laranja) x HCM (laranja escuro). Análise de trilha de n-caroteno, no cruzamento da cenoura cultivada 8493 (laranja) x cenoura selvagem QAL (branca), sugere que a seleção para acumu lação de carotenos
nas raizes teve pouco impacto nos caracteres
morfológicos
da planta. O modelo causal de n-caroteno e licopeno neste
cruzamento sugere que a síntese de fitoteno é o produto que limita a cadeia
de produto de carotenóides
em raizes de cenoura branca. A análise de
trilha, primeiro apresenta pro Sewall Wright para estudar caracteres quantitativos, revela-se como uma poderosa ferramenta estética para identificar
compostos chaves em complexas síntese de produtos biológicos.
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