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Visame pasaulyje susidomėjimas viendienėmis yra didelis. Šiuo metu Amerikos
viendienių asociacija (American Hemerocallis Society – AHS), tvarkanti šios genties
veislių registrą, pažymi, kad yra sukurta daugiau kaip 90 000 viendienės veislių. Iš jų apie
28 000 registruotos per pastaruosius dešimt metų. Tetraploidiniai individai pradėti
indukuoti 1947 metais. Tetraploidinės viendienės, lyginant su diploidinėmis, turi
didesnius žiedus, storesnius ir kompaktiškesnius žiedynus, platesnius ir ilgesnius lapus,
ilgesnis jų žydėjimo laikotarpis. Tai lemia augalo išskirtinį dekoratyvumą ir pranašumą.
Dėl to pusė dabar žinomų registruotų veislių yra tetraploidai. Natūraliose viendienės
augavietėse vyrauja diploidinės (2n = 22) rūšys, tačiau kai kurios H. fulva formos yra
triploidinės (3n = 33). Dirbtinė augalų poliploidizacija atliekama naudojant indukcinėmis
savybėmis besiskiriančias antimitotines medžiagas, tokias kaip kolchicinas, orizalinas,
trifluralinas, pronamidas ir amiprofosmetilas.
Reikšminiai žodžiai: Hemerocallis L., poliploidija, poliploidogenai, selekcija,
viendienė.

Įvadas. Viendienė (Hemerocallis spp.) yra žolinis daugiametis
dekoratyvus augalas, plačiai auginamas visame pasaulyje (Gulia et al.,
2009). Botaninis vardas Hemerocallis yra kilęs iš graikų kalbos žodžių
hemero (diena) ir callis (grožis), nes vienas žiedas žydi tik vieną dieną
(Panavas et al., 1999; Gulia et al., 2009). Ant žiedyno būna daugiau
pumpurų, todėl augalas žydi apie mėnesį. Gamtoje viendienių rūšys
dažniausiai būna diploidinės ir turi 22 chromosomas (Stout, 1934;
Brennan, 1992; Plodeck, 2002; Li et al., 2009). Kinijoje, Taigang kalnų
regione, vertintos laukinės viendienių rūšys turėjo diploidinius ir
triploidinius chromosomų rinkinius (Zhang et al., 2013b). Duomenų apie
gamtoje randamas natūraliai susiformavusias tetraploidines rūšis nerasta.
Pirmiausiai triploidinių viendienių indukcija gauta in vitro sąlygomis
(Arisumi, 1970; Li et al., 2009). Tetraploidinės (4n = 44) viendienės
gaunamos dvigubinant diploidinių individų chromosomų rinkinius,
naudojant įvairius poliploidogenus (Tomkins et al., 2001; Li et al., 2009).
Tetraploidinių viendienių kūrimo programa buvo pradėta 1955 metais. Ją
inicijavo Robert A. Griesbach ir Orville Fay (JAV), parengę tetraploidinių
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viendienių indukcijos kolchicinu metodiką, pagal kurią buvo veikiamos
dygstančios sėklos (Gulia et al., 2009).
Lyginant diploidinius ir tetraploidinius tos pačios viendienės veislės
individus pastebima, kad tetraploidiniai augalai turi didesnius žiedus,
storesnius ir kompaktiškesnius žiedynus su mažiau žiedų, platesnius ir
ilgesnius lapus, juose yra daugiau chlorofilo (Zhang et al., 2013c;
Podwyszyńska, 2015). Dabartinės selekcijos programos orientuotos į
tetraploidinių viendienių kūrimą, tačiau tam naudojamų tetraploidinių
genotipų skaičius ribotas. Dėl to viendienės veislių genetinė įvairovė
sparčiai mažėja (Tomkins et al., 2001; Li et al., 2009), o sukurtų augalų
unikalių požymių įvairovė nėra didelė (Sakhanokho et al., 2004; Li et al.,
2010). Sėklų su maksimaliu besidalijančių ląstelių kiekiu veikimas
poliploidogenais yra efektyviausias poliploidizavimo būdas, tačiau sėklos
turi būti dygimo tarpsnio (Griesbach et al., 1963).
Poliploidogenais paveikus meristeminius audinius, dėl mitozės
asinchroniškumo juose dažniausiai gaunami chimeriniai individai
(Arisumi, 1964). Viendienės poliploidų indukcija, veikiant jaunus
sėjinukus, buvo taikyta tik pirmiesiems tetraploidams, indukuotiems prieš
daugiau nei 70 metų. Dabar viendienės dažniau poliploidizuojamos in
vitro sąlygomis ir gaunamos dalinės chimeros (Podwyszynska et al.,
2011). Pastebėta, kad ilgalaikis daugiamečių augalų auginimas in vitro
sukelia jų senėjimą – morfogenetinio potencialo sumažėjimą (Graner
et al., 2018).
Straipsnio tikslas – apžvelgti šio selekcinės medžiagos kūrimo metodo
taikymo viendienių selekcijoje istorinius aspektus, poliploidijos
panaudojimo galimybes ir reikšmę šiuolaikinėje viendienių selekcijoje.
Viendienių biologinės savybės. Viendienės (Hemerocallis) gentis
tradiciškai buvo priskiriama plėnūninių (Asphodelaceae) šeimai ir
atskiram viendieninių (Hemerocallidoideae) pošeimiui (APG, 1998,
2003), tačiau vėliau išskirtas atskiras Xanthorrhoeaceae pošeimis (APG,
2009), kuris priklauso Hemerocallidaceae, Asphodelaceae ir
Xanthorrhoeaceae pošeimių grupei (Rodriguez-Enriquez ir GrantDownton, 2013).
A. B. Stout (1934) pirmasis bandė sistemiškai suklasifikuoti
viendienes, siūlydamas skirstyti į dvi pagrindines grupes pagal stiebo
šakotumą: šakotas formas (Euhemera) ir nešakotas formas (Dihemera).
Tačiau šia klasifikacija nesivadovaujama. 1992 m. W. Erhardt suskirstė
viendienes į 5 grupes pagal rūšių panašumus: 1) fulva, 2) citrina, 3)
middendorffii, 4) nana, 5) multiflora. Remiantis AFLP (pagausintų
fragmentų ilgio polimorfizmo) molekulinių žymeklių analizės
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duomenimis, parengta 1, 2 ir 3 grupių dendrograma (1 pav.) (Tomkins
et al., 2001).

1 pav. Rūšių ir ankstyvųjų viendienės hibridų genetinių panašumų
analizės dendrograma (Tomkins et al., 2001)
Figure 1. Genetic similarity dendrogram of Hemerocallis species and early hybrids
(Tomkins et al., 2001)

Gamtoje dažniausiai aptinkamos diploidinės (2n = 22) viendienių rūšys:
H. lilioasphodelus, H. citrina, H. esculenta, H. flava, H. minor,
H. dumorierii, H. middendorffii, H. aurantiaca, H. thumbergi, H. forrestii,
H. multiflora, H. nana, H. plicata. Kinijoje aptikta triploidinių (3n = 33)
H. fulva augalų populiacija (Stout, 1932; Bian et al., 2006; Zhang et al.,
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2013b). Aneuploidija pastebima daugumoje diploidinių viendienių rūšių,
kuriose aptinkama 21, 22 (tipingos), 23 ir 24 chromosomos (Stout, 1932).
H. fulva rūšies triploidinės populiacijos augalų chromosomų skaičius buvo
nestabilus ir svyravo nuo 11 iki 33. Manoma, kad tai gali būti
netaisyklingos mitozės rezultatas (Belling, 1925; Stout, 1932). H. fulva
var. littorea apibūdinamas kaip diploidas (2n = 22), o H. fulva var.
Kwanso – kaip triploidas (3n = 33) (Saito et al., 2002).
Dekoratyviniai augalai, turintys dvigubą chromosomų rinkinį, ne tik
sukrauna didesnius žiedus, bet ir ilgiau žydi (Väinölä, 2000). Manoma, kad
heterozės efektas poliploiduose skatina greitesnį augimą, palyginti su
diploidiniais individais. Genų redundancija (genų dubliavimo rezultatas)
apsaugo poliploidus nuo žalingo mutacijų poveikio (Comai, 2005).
Poliploidų susidarymas, poliploidogenai ir jų panaudojimas.
Poliploidai dažniausiai yra dirbtinės indukcijos, naudojant antimitotines
medžiagas, rezultatas. Natūraliai gamtoje jie susiformuoja susijungus
neredukuotoms gametoms (Sattler et al., 2015; Guo et al., 2016; Eng ir Ho,
2019). Poliploidai, gauti kryžminant dvi skirtingas augalų rūšis, vadinami
alopoliploidais. Triploidai dažniausiai susiformuoja kryžminant diploidą
su tetraploidu, kuris gali būti sukurtas dvigubinant chromosomų rinkinį
arba kryžminant skirtingas rūšis. Alotetraploidų, gautų tarprūšinio
kryžminimo būdu, kai susilieja dviejų diploidinių rūšių neredukuotos
gametos, fertilumas priklauso nuo chromosomų konjugacijos galimybių
mejozės metu (Chen, 2007).
Kaip minėta, dirbtinė poliploidizacija indukuojama naudojant
antimitotines medžiagas. Orizalinas ir kolchicinas naudojami daugelio
augalų poliploidų indukcijai. Teigiama, kad orizalinas yra efektyvesnis už
kolchiciną (Sakhanokho et al., 2009).
Poliploidų identifikavimas. Poliploidai nustatomi skaičiuojant
chromosomas besidalijančiose ląstelėse, kurios yra šaknies viršūnėlės
metafazės stadijoje (Ley et al., 2013). Šiuo metodu įvertinamas tik vieno
histologinio sluoksnio atskirų besidalijančių ląstelių ploidiškumas.
Tėkmės citometrijos analizė paremta atskirų dalelių, nudažytų
florescuojančiais dažais, detekcija tiksliai apibrėžtame skysčio sraute
(Doležel, 1991; Schepper et al., 2001). Naudojant tėkmės citometrijos
metodą ląstelių ploidiškumas nustatomas visuose histologiniuose
sluoksniuose, dėl to gauti duomenys yra patikimesni (Brummer et al.,
1998; Schepper et al., 2001).
Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad preliminariai nustatyti augalo
ploidiškumą galima pagal žiotelių dydį (Xie et al., 2015). Diploidinių
augalų žiotelės paprastai yra 30 proc. didesnės už haploidinių augalų
žioteles (Gao et al., 2019). Tetraploidinių augalų žiotelės būna dar
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didesnės, tačiau ploto vienete jų yra mažiau nei diploidinių augalų (Silva
et al., 2000; Mondin et al., 2018). Taigi, ploidiškumą dar gali nusakyti
žiotelių dydis, skaičius ploto vienete arba chloroplastų skaičius ląstelėje
(Sakhanokho et al., 2009).
Tetraploidų indukcijos sėkmė priklauso nuo naudojamų augalų
genotipo. Suprantama, kad atskiri genotipai nevienodu dažniu buvo
naudojami poliploidizacijai ir hibridizacijai (Cerbah et al., 1999; PedrosaHarand et al., 2006; Rosato et al., 2008). Dviejų ar daugiau skirtingų
genomų deriniai, gauti po alopoliploidinių kryžminimų, sukelia įvairius
persitvarkymus branduolio DNR. Tai gali lemti epigenetinį nestabilumą,
mobiliųjų elementų migracijos aktyvavimą, genomo struktūrinius
pokyčius ir chromosomų praradimą (Jones ir Hegarty, 2009; Campos
Moraes de et al., 2019). Tačiau aneuploidinis nestabilumas dažnai gali būti
naudingas stabiliems poliploidams indukuoti (Comai, 2005). Nors
aneuploidinių hibridų žiedadulkių gyvybingumas mažas, o augalų
genetinis stabilumas įvairiose kartose skirtingas, jų reikšmė selekcijai
išlieka (Campos Moraes de et al., 2019).
Viendienės poliploidų indukcija ir selekcija. 1947 metais Minesotos
universiteto (JAV) studentas Robert Schreiner, paveikęs diploidinį
‘Cessida’ kloną kolchicinu, indukavo pirmąją tetraploidinę viendienę
‘Brilliant Glow’. 1948 ir 1949 metais Quinn Buck ir Hamilton Traub
paskelbė pražydinę pirmuosius tetraploidinius klonus, indikuotus iš
viendienės ‘Soudan’, ‘Kanapaha’ bei ‘Starzynski’ veislių augalų (Traub,
1959; Traub, 1960; Gulia et al., 2009). Sistemingą tetraploidų selekcijos
programą vykdė Robert A. Griesbach ir Orville Fay. 1955 metais jaunus
sėjinukus jie paveikė kolchicinu (Traub, 1959; Traub, 1960; Gulia et al.,
2009). O. W. Fay (1964) pastebėjo, kad sukryžminus augalus, kurie yra
miksoploidinės chimeros, iš to paties vaisiaus galima gauti diploidinius ir
tetraploidinius sėjinukus. Tokiu būdu gauti tetraploidiniai sėjinukai buvo
fertilūs. Juos buvo galima naudoti kryžminant su jau žinomais
tetraploidiniais klonais.
Viendienių selekcijoje naudojami atsižvelgiant į selekcininko tikslus
atrinkti augalų klonai, kurie kryžminami tarpusavyje, o iš hibridinių šeimų
atrenkami individai atsižvelgus į jų žiedų būdingus bruožus, kitus
morfologinius požymius ir augalo augimą. Atrinkti augalai dauginami
vegetatyviniu būdu. Naujos veislės registruojamos Amerikos viendienių
asociacijoje (American Hemerocallis Society – AHS) ir pristatomos
visuomenei. Nuo 1890 iki 2019 metų (imtinai) užregistruotos 89 879
viendienių veislės (2 pav.). Iš jų – 44 150 tetraploidinių. Nuo 1960 metų
registruojamų diploidinių veislių skaičius kito mažai, tendencingas
sumažėjimas pastebimas 1970–1979 metų laikotarpiu, kai prasidėjo
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intensyvi tetraploidų selekcija. Nuo 1970 metų registruojamų
tetraploidinių veislių skaičius nuolat augo. Per pastaruosius dvidešimt
metų selekcininkai intensyviai dirbo kurdami ir tobulindami poliploidinius
klonus ir registravo apie 75 proc. (32 953) naujų poliploidinių hibridų.
Registre užregistruota viena pentaploidinė ir dvi triploidinės veislės. Šios
gautos sukryžminus tetraploidinius individus su diploidiniais, o
pentaploidas gautas iš tetraploidų selekcinės linijos. Viendienių genetinių
tyrimų atlikta labai nedaug (Tomkins et al., 2001).

2 pav. Registruotų diploidinių ir tetraploidinių veislių dinamika
remiantis Amerikos viendienių asociacijos veislių registravimo
duomenimis (American Hemerocallis Society database, 2019)
Figure 2. Diploid ant tetraploid daylily variety increase according to American
Hemerocallis Society (AHS database, 2019) results of registered varieties

Kryžminant diploidines viendienes su tetraploidinėmis, indukuojami
triploidiniai hibridai (Li et al., 2009). Triploidinių viendienių klonus
(H. fulva var. europa ir H. fulva var. maculata) kryžminant su
diploidiniais, gaunamų sėjinukų chromosomų rinkiniai varijuoja nuo 22
iki 33. Išimtiniais atvejais aptiktas 12 chromosomų turintis, kaip manoma,
haploidas ir daugiau nei 40 chromosomų turintis tetraploidas (Stout, 1932).
Taikant skirtingo ploidiškumo individų kryžminimo kombinacijas:
diploidas × tetraploidas ar tetraploidas × diploidas, ne visi sėjinukai būna
triploidiniai. Dalis išlieka diploidais ar tetraploidais (Li et al., 2009). Kiti
autoriai nurodo, kad kryžminant diploidines ir tetraploidines viendienes tik
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nedidelė dalis sėjinukų būna triploidiniai. Manoma, kad taip atsitinka dėl
to, kad dauguma tetraploidų yra chimerinės prigimties. Didesnė tikimybė
gauti triploidinius augalus yra tada, kai tetraploidas naudojamas kaip
motininis augalas (Arisumi, 1973; Griesbach et al., 1963; Gulia et al.,
2009).
Kryžminant citrininę viendienę (H. citrina), kuri turi stiprų kvapą, su
rusvąja viendiene (H. fulva), kuri yra bekvapė, pirmos kartos (F1) sėjinukai
buvo kvepiantys, o kvapo intensyvumas iš esmės nesiskyrė nuo citrininės
viendienės. Antros kartos (F2) palikuonių kvapo intensyvumo įvairovė
buvo didesnė: išsiskyrė labai intensyviai kvepiantys individai ir grupė
sėjinukų, kurie kvepėjo silpnai (Hirota et al., 2012).
Lyginant skirtingų laikotarpių veislių grupes, nuo 1940 iki 1980 metų
genetiniai skirtumai išliko pastovūs, o po 1980 metų genetinis panašumas
stabiliai didėjo, nes selekcijoje buvo pradėti naudoti tie patys
tetraploidiniai klonai (Tomkins et al., 2001). Tiriant registruotas
tetraploidines veisles pastebėta, jog ne visos yra tetraploidai. Beveik 30 %
tirtų individų buvo žemesnio ploidiškumo lygio (Zhang et al., 2013a). Taip
pat pastebėta, kad tarp registruotų diploidinių veislių pasitaiko triploidinių
klonų (Saito et al., 2002). Tad tolesniems selekciniams darbams atlikti
reikia išanalizuoti naudojamų tėvinių individų ploidiškumą ir kilmę, o
siekiant išgauti tam tikras viendienės charakteristikas ir išlaikyti bei didinti
genetinę įvairovę, reikia kurti naujus poliploidus ir išnaudoti galimybes
kryžminti skirtingo ploidiškumo augalus.
Apibendrinimas. Viendienės selekcijoje poliploidijos reiškinys
žinomas daugiau nei 70 metų, kai buvo pirmą kartą indukuojami
tetraploidiniai individai veikiant sėklas. Tačiau skirtingo ploidiškumo
augalų randama ir natūraliose augavietėse. Aukštesnio ploidiškumo lygio
viendienes naudojant selekcijoje, būtina reguliariai tikrinti jų ploidiškumą,
o pateikiant registruoti, pasikliauti ne tik tėvinių augalų ploidiškumu.
Poliploidija yra efektyvi priemonė genetinei šios genties augalų įvairovei
gausinti. Naudojant skirtingo ploidiškumo augalus, galima sukurti
unikalias naujos kartos veisles.
Gauta 2019-11-18
Parengta 2019-12-02
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Polyploidy in daylily (Hemerocallis L.) breeding
E. Misiukevičius
Summary
There is a great deal of interest in daylilies throughout the world. Currently, the
American Hemerocallis Society (AHS), which maintains a registrar of varieties of this
genus, notes that there are more than 90,000 varieties at the moment. Of these, ~ 28,000
have been registered in the last ten years. Tetraploid induction bagan in 1955 using
seedling treatment by colchicine. Compared to diploid, tetraploid daylilies have larger
flowers, thicker and more compact scapes, wider and longer leaves, and have longer
flowering periods. This determines the advantage of the plant. As a result, half of the
registered varieties are tetraploids. Diploid (2n = 22) species predominate in natural
habitats, but some H. fulva forms are triploid (3n = 33). Artificial polyploidization is
induced by the use of antimitotic agents such as colchicine, orizaline, trifluralin,
pronamide and amiprofosmetil, and their induction properties differ.
Key words: Daylily, Hemerocallis L., polyploidy, breeding, polyploidogen.
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