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Conclusion 

This study provides insights into map construction in sugarcane. RADseq, first 

time performed on sugarcane, was a rapid and efficient strategy for SNP maker 

development and genotyping in mapping populations. A main contribution was 

that we constructed a new standard genetic map of sugarcane with 6, 188 SNP 

markers and 88 individuais derived from a cross between 'H94-5753' (female) X 

'US56-14-4' (male, S. spontaneum). This may improves the accuracy of genetic 

maps greatly. The availability of such maps may facilitate a variety of genomic 

studies in sugarcane, including QTL analysis, candidate genes searching and 

chromosomal variation. 
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