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Santrauka 
Kviečiai, turintys mažesnį kiekį amilozės, vadinami Wx kviečiais. Heksaploidinių 

kviečių genome aptinkami trys homeologiniai Wx genai – Wx-A1, Wx-B1 ir Wx-D1, lemiantys 
amilozės kiekį endospermo krakmole. Tyrimo metu, atliekant tolimuosius kviečio x kukurūzo 
kryžminimus, siekta sukurti Wx kviečių homozigotines linijas, pagal DNR žymenis atrinkti 
kviečių linijas, turinčias Wx-B1b alelį, ir įvertinti Wx genų įtaką kviečio x kukurūzo kryžminimų 
efektyvumui. Gauti rezultatai parodė, kad tirtų kviečių genotipai darė esminę įtaką ir užuomazgų 
bei gemalų formavimuisi (p < 0,001), ir haploidų regeneracijai (p < 0,05). Taip pat nustatyta, kad 
Wx-B1b alelis slopino haploidinių gemalų indukciją kviečio x kukurūzo kryžminimų metu. Pagal 
Wx žymenis analizuotos 167 DH linijos. Vaškinio tipo Wx-B1b alelius turėjo 134 linijos, o 
likusios 33 – laukinio tipo Wx-B1a. Tyrimo rezultatai parodė, kad taikant haploidiją bei DNR 
žymenis galima gerokai paspartinti žieminių kviečių selekcijos procesą.  

 
Reikšminiai žodžiai: Wx kviečiai, haploidija, DNR žymenys.  

Įvadas  
Krakmolas yra pagrindinė paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) anglia-

vandenių kaupimo forma. Tai natūralus biopolimeras, sudarytas iš didelio kiekio gliu-
kozės molekulių, sujungtų glikozidinėmis jungtimis. Kviečių krakmolas dažniausiai 
būna sudarytas iš 25 % amilozės (linijinio gliukozės polimero) ir 75 % amilopektino 
(šakoto gliukozės polimero) /Kossman, Lloyd, 2000/. Krakmolo biosintezės procese 
dalyvauja mažiausiai keturių rūšių – ADP gliukozės pirofosforilazė, krakmolo sintetazės, 
grandinės šakotumą didinantys bei mažinantys – fermentai /Morell et al., 2001/. Išsamūs 
baltymų bei DNR tyrimai parodė, kad kiekviena šių fermentų grupių gali būti suskirstyta 
į keletą klasių, o šios – į keletą izoformų. Kviečių krakmolo biosintezės procese ge-
riausiai ištyrinėti GBSS (angl. Granule Bound Starch Synthase) fermentai, kurių funk-
cija lemia amilozės sintezę. Kiti kviečių krakmolo biosintezės genai yra žymiai mažiau 
ištirti. Kol kas nėra nustatyti ir genai, lemiantys A bei B krakmolo granulių susidarymą 
kviečių endosperme.  

Kviečiai, kaip ir kukurūzai, turintys mažesnį amilozės kiekį, vadinami vaškiniais 
/Sivak, Preiss, 1995/. Amilozės kiekis kviečių krakmole lemia miltų bei galutinių pro-
duktų savybes, pavyzdžiui, makaronų kokybę arba ilgesnį šaldytų produktų stabilumą. 
Vadinamasis vaškinis krakmolas taip pat pageidautinas popieriaus bei klijų pramonėje 
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/Graybosch, 1998/. Vaškinio krakmolo sintezę kontroliuoja vaškinis baltymas (angl. 
Waxy (Wx) protein), kuris dar vadinamas GBSS I. Heksaploidinių kviečių genome 
aptinkami trys homeologiniai Wx baltymai – Wx-A1, Wx-B1 ir Wx-D1, atitinkamai 7AS, 
4AL ir 7DS chromosomų pečiuose. Šių genų normalaus arba laukinio tipo aleliai žymimi 
Wx-A1a, Wx-B1a ir Wx-D1a, o nuliniai arba nefunkcionalūs aleliai – atitinkamai            
Wx-A1b, Wx-B1b ir Wx-D1b. Turintys šiuos alelius kviečiai nesintetina krakmolo 
I sintetazės ir kartu amilozės (vaškiniai kviečiai) /Nakamura et al., 1993/. Visiškai 
vaškiniais kviečiais vadinami tik tokie, kurių visi trys Wx aleliai yra nuliniai, kitaip nei iš 
dalies vaškiniai kviečiai, turintys tik vieną arba du nulinius alelius. Vėliau buvo aptikti ir 
kiti šių baltymų aleliai Wx-A1c, Wx-B1c bei Wx-D1c heksaploidiniuose ir Wx-A1e bei          
Wx-B1d tetraploidiniuose kviečiuose /Yamamori et al., 1995/. Wx-A1b aleliai yra paplitę 
Japonijos, Korėjos bei Turkijos, o Wx-B1b – Australijos kviečiuose. Wx-D1b alelis yra 
žymiai retesnis ir aptinkamas tik keliose Kinijos kviečių linijose. T. Nakamura su 
kolegomis buvo pirmieji, sukūrę visiškai vaškinius kviečius, šiuos alelius sujungdami 
kryžminimo būdu /Nakamura et al., 1995/.  

Kviečiai yra natūralūs aloheksaploidai, kurių kompleksinį genomą sudaro trys 
giminingų rūšių genomai A, B ir D. Bendras kviečio genomo dydis siekia maždaug 
17 tūkst. Mb ir yra vienas didžiausių iš kultūrinių augalų /Bennett, Smith, 1976/. Ši 
kviečio genomo ypatybė sąlygoja sudėtingą požymių genetinę kontrolę, o tai sunkina 
naujų kviečių veislių kūrimą. Dalis kviečio genų yra homeologiniai (pavyzdžiui, Wx 
genai), t. y. tie patys genai yra išsidėstę homeologinėse A, B ir D chromosomose. Tai dar 
pasunkina homozigotinių linijų gavimą tradiciniais metodais. Kviečių selekcijoje 
genetinei variacijai stabilizuoti taikoma keletas metodų. Vienas jų – klasikinis įvaisos 
linijų metodas, itin dažnai taikomas savidulkiams augalams. Jo esmė – homozigotinių 
lokusų kaupimas įvaisos būdu. Nors tai paprastas ir dažnai taikomas metodas, tačiau 
reikia mažiausiai 7–8 įvaisos kartų, kad būtų pasiektas pakankamas homozigotiškumo 
lygis /Matzk, Mahn, 1994/. Gali būti taikoma ir kiek spartesnė šio metodo modifikacija – 
vienos sėklos palikuonių įvaisos linijos. Šio metodo esmė – sparti kartų kaita, kai kvie-
čiai auginami dirbtinio klimato sąlygomis, o į kitą kartą perduodama tik viena augalo 
sėkla. Šis metodas yra spartesnis, tačiau vėlgi būtina 7–8 kartų kaita, o tai su žieminiais 
kviečiais sunkiau pasiekiama dėl specifinės žydėjimo indukcijos. Pastaruoju metu homo-
zigotinėms linijoms gauti vis plačiau taikomi haploidijos metodai /Matzk, Mahn, 1994/.  

Kviečių haploidų indukcijai naudojami du pagrindiniai būdai – tai dulkinių 
kultivavimas ir tolimieji kryžminimai. Dulkinių ir ypač mikrosporų kultivavimas dėl 
didelio gametinių ląstelių kiekio turi gerokai didesnį teorinį potencialą, palyginti su 
tolimaisiais kryžminimais, tačiau šių metodų efektyvumą labai riboja genotipinė priklau-
somybė, ypač inicijuojant žalius regenerantus /Jacquard et al., 2006/. Tolimieji kryžmi-
nimai (kvietys x kukurūzas) taip pat pasižymi tam tikra efektyvumo variacija, tačiau 
haploidiniai augalai dažniausiai gaunami visose kryžminimo kombinacijose. Vis dėlto 
šiam metodui reikia daugiau rankų darbo, todėl būtina ieškoti būdų didinti jo efekty-
vumą. Kita vertus, neseniai aptiktos kukurūzo pridėtinės chromosomos, avižos genome 
atlikus avižos x kukurūzo kryžminimus, leidžia tikėtis galimų tarpgenominių translo-
kacijų ir kviečio x kukurūzo kryžminimų metu /Kynast et al., 2001/.  
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Tyrimo tikslas – atliekant tolimuosius kviečio x kukurūzo kryžminimus, sukurti 
Wx kviečių homozigotines linijas, pagal DNR žymenis atrinkti kviečių linijas, turinčias 
Wx alelius, ir įvertinti Wx genų įtaką kviečio x kukurūzo kryžminimų efektyvumui.  

Sąlygos ir metodai  
Haploidinių linijų gavimas. Siekiant įvertinti Wx genų įtaką kviečio x kukurūzo 

kryžminimo metodo efektyvumui, panaudota dešimt (701–710) žieminių kviečių F1 
hibridinių linijų, kurių keturios (706–709) buvo iš dalies vaškinės (turėjo Wx-B1b alelį) 
(1 lentelė). Kviečių žiedai kukurūzų žiedadulkėmis buvo apdulkinti vieną dieną prieš 
žydėjimą. Praėjus 24 val. po apdulkinimo, kviečių žiedynai 10 s buvo pamerkti į               
50 mg l-1 2,4-D („Duchefa Biochemie BV“, Nyderlandai) tirpalą, o gemalai išimti praė-
jus 17 dienų po apdulkinimo. Izoliuoti gemalai steriliomis sąlygomis perkelti į mėgin-
tuvėlius su 5 ml 2/3 B5 terpės, pridėjus 3 % sacharozės ir 0,7 % agaro („Duchefa 
Biochemie BV“, Nyderlandai). Pasodinti gemalai laikyti +20 ºC temperatūroje tamsoje 
iki sudygimo, vėliau perkelti į patalpą, kur palaikyta +24 ºC temperatūra, 16/8 val. 
fotoperiodas (šviesa/tamsa) ir 5 klux apšvietimas. Užuomazgų bei gemalų formavimo 
dažniai (UFD bei GFD) apskaičiuoti kaip suformuotų užuomazgų arba gemalų skaičius 
šimtui apdulkintų žiedų, o haploidų regeneracijos dažnis (HRD) – kaip regeneravusių 
augalų skaičius šimtui pasodintų gemalų. Dispersinė analizė atlikta programa Statistica. 
Duomenims normalizuoti panaudota arcsin x  transformacija. Skirtumai tarp variantų 
įvertinti Dunkano kriterijumi.  

 
1 lentelė. Kviečių hibridinės linijos  
Table 1. Wheat hybrid lines  

 

Linijos Nr.  
Line No. 

Kryžminimo kombinacija 
Crossing combination 

Wx alelis 
Wx allele 

701 ‛Dorota’ / ‛Manhattan’ – 
702 Hadm. 06886-98 / ‛Manhattan’ – 
703 ‛Hermann’ / ‛Legron’ – 
704 ‛Hermann’ / Sj2006-210 – 
705 ‛Hermann’ / ‛Audi’ – 
706 F02065G5-2 / NX05M4180-4 Wx-B1b 
707 NX05M4501-2 / NX05M4180-4 Wx-B1b 
708 NX05M4475-1 / NX05M4179-5 Wx-B1b 
709 NX05M4180-6 / WQL6K107-BHWX14 Wx-B1b 
710 ‛Laredo’ / ‛Tamwheat’ – 

 
DNR žymenų taikymas. Siekiant identifikuoti Wx genų alelius, naudoti dominan-

tiniai PGR žymenys, amplifikuojantys Wx-A1a, Wx-B1a ir Wx-D1a alelius /McLauchlan 
et al., 2001/. DNR išskirta CTAB metodu iš haploidinių augalų lapų 0,2 g mėginių 
/Weising et al., 2005/.  
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PGR mišinys: 1 x PGR buferis; 3 mM MgCl2; 0,2 mM dNTP; 0,2 µM WxCodF 
pradmens (5'-AAG AGC AAC TAC CAG T-3'); 0,2 µM WxCodR pradmens              
(5'-TCG TAC CCG TCG ATG AAG TCG A-3'); 0,05 u Taq polimerazės; 50 ng DNR – 
bendras tūris 20 µl.  

PGR programa: 1) denatūracija – 3 min +95 ºC, 2) palaipsninis ciklas (12 ciklų) 
– 1 min +94 ºC, 1 min nuo +64 ºC iki +58 ºC (−0,5 ºC per ciklą), 1 min +72 ºC,              
3) amplifikacija (25 ciklai) – 1 min +94 ºC, 1 min +58 ºC, 30 s +72 ºC, 4) elongacija –     
5 min +72 ºC. PGR fragmentai frakcionuoti 3 % agarozės gelyje su etidžio bromidu.  

Chromosomų dažymas. Fiksavimas. Fiksuoti 10–15 mm ilgio šaknies galiukai. 
Siekiant pagerinti chromosomų kondensaciją, tirtas audinys pirmiausia padėtas ant ledo, 
užlašinus lašelį distiliuoto vandens, ir vieną parą palaikytas šaldytuve +2–4 ºC tem-
peratūroje. Po šios šaldymo procedūros mėginiai perkelti į mėgintuvėlius su fiksa-
toriumi. Jo sudėtis: 3 dalys etilo alkoholio (C2H5OH) ir 1 dalis ledinės acto rūgšties 
(CH3COOH). Po savaitės fiksatorius pakeistas 70 % C2H5OH. Fiksuota medžiaga laikyta 
šaldytuve +2–4 ºC temperatūroje.  

Dažymas. Mėginiai nuplauti 45 % acto rūgšties tirpalu ir užpilti acetokarmino 
dažais. Dažomas preparatas 1 val. inkubuotas termostate +60 ºC temperatūroje. Po dažy-
mo acetokarmino dažai nupilti, o mėginiai užpilti 45 % acto rūgštimi. Toks mėginys yra 
visiškai paruoštas mikroskopuoti.  

Preparato ruošimas. Ruošiant preparatą, imta ta mėginio dalis, kuri nusidažiusi 
tamsiausiai, dažniausiai šaknies galiuko augimo kūgelis. Paimta medžiaga padėta ant 
objektinio stiklelio ir užlašintas lašas 45 % acto rūgšties. Preparatas uždengtas dengia-
muoju stikleliu, kuris atsargiai prispaustas.  

Rezultatai ir jų aptarimas 
Haploidinių linijų iniciacija. Siekiant nustatyti Wx genų įtaką haploidų išeigai, 

kviečio x kukurūzo kryžminimų metu panaudota 10 kviečių F1 hibridinių linijų. Iš viso 
kukurūzų žiedadulkėmis buvo apdulkinta 4 719 (vidutiniškai 471,9 kiekvienos kviečių 
linijos) žiedų, iš kurių 4 026 (84,8 %) suformavo užuomazgas, o 847 (17,5 %) – gemalus 
(2 lentelė). Šiuos gemalus perkėlus ant Gamborgo B5 terpės, gauti 632 haploidiniai 
augalai (73,9 % pasodintų gemalų). Gautų duomenų dispersinė analizė parodė, kad           
tirtų kviečių genotipai turėjo esminės įtakos ir užuomazgų bei gemalų formavimuisi 
(p < 0,001), ir haploidų regeneracijai (p < 0,05) (3 lentelė). Didžiausiu užuomazgų 
formavimosi dažniu (93,6 %) pasižymėjo kviečių linija Nr. 703, o kviečių linija Nr. 709 
suformavo tik 71,5 % užuomazgų. Kviečių linija Nr. 709 taip pat pasižymėjo ir ma-
žiausiu gemalų formavimosi dažniu, kuris siekė tik 6,6 %, o kviečių linija Nr. 703 turėjo 
didžiausią (24,2 %) GFD. Nepaisant šio sutapimo, reikšmingos koreliacijos tarp tirtų 
veiksnių nebuvo aptikta. Haploidų regeneracijos dažnis siekė nuo 58,9 % linijoje Nr. 710 
iki 89,4 % linijoje Nr. 701.  

Kaip matyti iš gautų rezultatų, kviečių linijos, turinčios Wx-B1b alelį (linijos 
706, 707, 708 ir 709), pasižymėjo mažesniu gemalų formavimosi dažniu. Linijų Nr. 709 
bei 708 tik 6,6 bei 10,4 % apdulkintų žiedų suformavo gemalus ir pagal šį rodiklį iš 
esmės (p < 0,05) skyrėsi nuo kitų linijų be Wx mutacijų. Kitos dvi Wx linijos (Nr. 706 
bei 707) turėjo šiek tiek didesnius GFD, atitinkamai 12,2 bei 10,4 %, kurie, atlikus 
dispersinę analizę, buvo sugrupuoti į tą pačią grupę, kaip ir linijos Nr. 705 bei 710. 
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Reikia pažymėti, kad kviečių linijos Nr. 706 Wx-B1 lokusas buvo heterozigotinės būklės, 
o linijos Nr. 707, 708 bei 709 turėjo homozigotinius Wx-B1b alelius (4 lentelė). Gauti 
rezultatai parodė, kad Wx-B1b alelis slopina haploidinių gemalų iniciaciją kviečio x 
kukurūzo kryžminimų metu. Vis dėlto kviečio x kukurūzo kryžminimų metu endo-
spermas dažniausiai nesivysto, taigi krakmolo biosintezės genai taip pat neturėtų būti 
aktyvuojami. Kadangi Wx genų vietiniuose genotipuose nėra, kryžminant buvo panau-
dotos mutantinės linijos iš JAV, kurių haploidų indukcijos potencialas nėra žinomas. 
Siekiant tiksliai įvertinti Wx genų įtaką kviečio x kukurūzo kryžminimams, būtina ištirti 
izogenines Wx kviečių linijas.  
 
2 lentelė. Kviečių linijų haploidų iniciacijos efektyvumas  
Table 2. Efficiency of wheat line haploid induction  
 

Kviečių linija  
Wheat line 

Apdulkinta  
žiedų  

Florets  
pollinated 

Užuomazgos  
vnt.  

Caryopses  
No. 

UFD 
CFF  

% 

Gemalai 
vnt.  

Embryos 
No. 

GFD 
EFF  

% 

Haploidai  
vnt.  

Haploids  
No. 

HRD  
HFF  

% 

701 471 396 84,1b,c,d 113 24,0d 101 89,4c 

702 522 477 91,4d,e 125 23,9d 98 78,4a,b,c 

703 500 468 93,6e 121 24,2d 85 70,2a,b,c 

704 515 456 88,5c,d,e 111 21,6c,d 81 73,0a,b,c 

705 504 462 91,7a,b,c 95 18,8b,c,d 79 83,2a,b,c 

706 449 342 76,2a,b 59 13,1a,b,c 40 67,8a,b 

707 492 381 77,4a,b 60 12,2a,b 44 73,3a,b,c 

708 423 345 81,6b,c 44 10,4a 29 65,9a,b,c 

709 365 261 71,5a 24 6,6a 19 79,2b,c 

710 478 438 91,6d,e 95 19,9b,c,d 56 58,9a 

Vidutiniškai / Iš viso 
Average / Total 4719 4026 84,8 847 17,5 632 73,9 

 

Pastaba. UFD – užuomazgų formavimosi dažnis, GFD – gemalų formavimosi dažnis, HRD – haploidų 
regeneracijos dažnis. Skirtingos raidės žymi esminių (p < 0,05) skirtumų klases.  
Note. CFF – caryopses formation frequency, EFF – embryo formation frequency, HFF – haploid 
formation frequency. The letters denote classes of significant (p < 0.05) differences.  
 
 
3 lentelė. Kviečių genotipo įtaka haploidų iniciacijai  
Table 3. The effect of wheat genotype on haploid induction  
 

Veiksnys / Factor LLS / DF UFD / CFF GFD / EFF HRD / HFF 
Kviečių linija  

Wheat line 9 7,82*** 4,60*** 2,21* 

 

Pastaba. LLS – laisvės laipsnių skaičius, UFD – užuomazgų formavimosi dažnis, GFD – gemalų 
formavimosi dažnis, HRD – haploidų regeneracijos dažnis.  
Note. DF – degrees of freedom, CFF – caryopses formation frequency, EFF – embryo formation 
frequency, HFF – haploid formation frequency.  
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Wx linijų atranka. Kviečio x kukurūzo kryžminimas paspartina homozigotinių 
linijų gavimą. Tai labai svarbus veiksnys, siekiant pagreitinti naujų veislių kūrimą. Šis 
procesas gali būti dar labiau sutrumpintas, siekiamų požymių atrankai panaudojus DNR 
žymenis. Šio tyrimo metu Wx linijų atrankai naudoti dominantiniai PGR žymenys. Pagal 
juos amplifikuoti tik laukinio tipo alelių PGR fragmentai, o nuliniai aleliai fragmentų 
negeneruoja. Žymenų dominantiškumas sunkina heterozigotų identifikavimą, tačiau ši 
problema nėra aktuali homozigotinių dvigubų haploidų (DH) atrankai.  

Pagal Wx žymenis analizuotos 167 DH linijos. Visos jos turėjo laukinio tipo   
Wx-A1a ir Wx-D1a alelius ir skyrėsi tik Wx-B1 lokuso aleliais. 134 linijos turėjo 
vaškinio tipo Wx-B1b alelius, o likusios 33 linijos – laukinio tipo Wx-B1a (4 lentelė). 
Kaip ir tikėtasi, dauguma gautų linijų turėjo mutantinio tipo alelį, nes trys iš keturių 
tėvinių linijų šiame lokuse buvo homozigotiškos, ir tik kviečių linija Nr. 706 turėjo abu 
Wx-B1 alelius (paveikslas). Kaip matyti iš gautų rezultatų, šios linijos dvigubi haploidai 
pasiskirstė santykiu 30:19, kuris atitiko tikėtiną santykį 1:1 (χ2 testas, p > 0,05). Šiek tiek 
netikėtai Wx-B1a aleliai buvo aptikti kviečių linijų Nr. 707 ir 708 trijuose DH augaluose, 
nes tėviniai genotipai turėjo homozigotinius Wx-B1b alelius. Galimas tokių rezultatų 
paaiškinimas – kryžminimų metu po apdulkinimo kukurūzų žiedadulkėmis augalai yra 
veikiami sintetinio hormono 2,4-D tirpalu. Šis hormonas skatina haploidinių gemalų 
vystymąsi be endospermo, kitaip nei savidulkiai gemalai, kuriems vystantis endospermas 
susiformuoja. Tačiau retais atvejais savidulkiai gemalai dėl 2,4-D poveikio gali susi-
formuoti ir be endospermo. Tokius gemalus nuo haploidinių galima atskirti tik atlikus 
ploidiškumo analizę. Abiem atvejais DNR žymenys leidžia identifikuoti vaškines DH 
linijas jau pradiniais vystymosi tarpsniais.  
 
4 lentelė. Wx alelių paveldėjimas DH linijose  
Table 4. Segregation of Wx alleles in DH lines  
 

Wx aleliai DH linijose / Wx alleles in DH lines Kviečių F1 linija 
Wheat F1 line Wx-B1a Wx-B1b Iš viso / Total 

706 30 19 49 
707 1 47 48 
708 2 46 48 
709 0 22 22 

Iš viso / Total 33 134 167 
 

Pirmieji sėkmingi kviečio x kukurūzo kryžminimai atlikti dar 1988 m. /Laurie, 
Bennett, 1988/. Tuomet nustatyta, kad kviečio žiedą apdulkinus kukurūzo žiedadulkėmis 
gaunama genetiškai nestabili hibridinė zigota, kurios pirmųjų pasidalijimų metu kuku-
rūzo chromosomos yra eliminuojamos ir tokiu būdu regeneruojamas kviečio haploidinis 
augalas. Nuo tada šis metodas plačiai taikomas kviečių selekcinėse programose kurti 
homozigotinėms linijoms. Vis dėlto 2001 m. gauti nauji duomenys apie kukurūzo geno-
mų reikšmę kviečio x kukurūzo ir kai kurių kitų tolimųjų kryžminimų metu. R. G. Kynastas 
su kolegomis (2001) aptiko pilną kukurūzo pridėtinių chromosomų rinkinį avižos geno-
me, taip pat nustatytas specifinis kukurūzo DNR fragmentas, perkeltas į kviečio genomą 
po kryžminimo su kukurūzu /Chen et al., 1998/. Šie duomenys parodė, kad kukurūzo 
genomas gali būti panaudotas kaip naujas genų šaltinis selekcionuojant kviečius.  



 33

 

 
A 

 

 
B 

 

 
C 

 

Paveikslas. Wx-B1b alelio paveldėjimas DH linijose: A – visos DH linijos turi nulinius 
Wx-B1b alelius (F1 linija Nr. 709), B – požymių skilimas DH populiacijoje (F1 linija 
Nr. 706), C – visos DH linijos turi laukinio tipo Wx-B1a alelius (F1 linija Nr. 710)  
Figure. Segregation of Wx-B1b allele in DH lines: A – all DH lines have null Wx-B1b 
alleles (F1 line No. 709), B – segregation in DH population (F1 line No. 706), C – all DH 
lines have Wild-type Wx-B1a alleles (F1 line No. 710)  
 

Siekiant patikrinti gautų haploidinių linijų ploidiškumą ir ištirti galimą kukurūzo 
chromosomų introgresiją, atlikta ploidiškumo analizė. Ištyrus 200 atsitiktinai parinktų 
augalų įsitikinta, kad šis metodas yra tinkamas haploidams gauti. Daugumos (199 iš 200) 
tirtų augalų (99,5 %) nustatyti haploidiniai (n = 21) kviečio chromosomų rinkiniai. Vis 
dėlto vienu atveju aptiktas augalas, turintis 42 chromosomas. Galbūt jis galėjo būti 
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gautas dėl atsitiktinės savidulkos arba spontaninės poliploidijos. Spontaninė poliploidija 
yra plačiai taikoma dulkinių kultūroje, tačiau tolimiesiems kryžminimams ji nėra 
būdinga. 

Išvados 
1. Wx-B1b alelis slopino haploidinių gemalų indukciją kviečio x kukurūzo 

kryžminimo metu.  
2. DNR žymenų taikymas yra efektyvus, atliekant homozigotinių linijų atranką: 

identifikuotos 134 DH linijos, turinčios mutantinį Wx-B1b alelį.  

Padėka 
Tyrimus parėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (projekto                  

Nr. N-13/2009).  
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Summary 

Wx wheats have reduced amount of amylose. There are three homeologous Wx genes in 
the genome of hexaploid wheat – Wx-A1, Wx-B1 and Wx-D1, controlling amylose content in 
endosperm starch.  The aim of this work was to produce homozygous lines of Wx wheat via 
distant hybridization of wheat with maize, to select wheat lines carrying Wx-B1b allele by the use 
of DNA markers and to evaluate the role of Wx genes on the efficiency of wheat x maize 
hybridization. The results have shown statistically significant effect of wheat genotypes on 
caryopsis and embryo formation (p < 0.001), as well as on haploid regeneration (p < 0.05). The 
negative effect of Wx-B1b allele on haploid embryo induction was also apparent. Wx DNA 
markers were applied on 167 DH lines and 134 of these had waxy type Wx-B1b allele, while the 
remaining 33 lines carried wild-type Wx-B1a alleles. The results of this study indicate the role of 
haploidy and DNA marker selection in speeding up the breeding process of winter wheat.  
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