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Наведено дані мінливості біометричних показників ярого рижію – 
висоти рослини і штамбу, кількості гілок, стручків на рослині. 
Отримані результати статистично оброблено і проаналізовано 
характер змін показників у залежності від генотипу та умов року. 
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Вступ. Рижій – перспективна олійна культура родини 

капустяних, що відрізняється від інших невибагливістю до умов 
вирощування, скоростиглістю, стійкістю до ураження хворобами та 
шкідниками, що майже не потребує використання пестицидів, не 
засмічує поля і є непоганим попередником. Його напіввисихаюча 
олія застосовується як харчовий і технічний продукт у металургії, 
лакофарбовому виробництві, миловарінні, зокрема при виробництві 
зеленого мила, та ряді інших галузей. 

Створення нових високопродуктивних сортів ярого рижію 
пов'язано з вивченням існуючих колекційних зразків за елементами 
продуктивності. Важливим також є аналіз мінливості цих ознак у 
межах сортозразків та в залежності від погодних умов. 

Матеріал і методи досліджень. Вивчення мінливості 
рижію ярого проводилось на базі колекції ВІР (м. Санкт-Петербург, 
Росія). До вивчення були залучені колекційні зразки різного 
географічного походження, а саме: зразки, відібрані в різних 
регіонах Росії (Західна Сибір, Карелія, Тамбовська, Ярославська, 
Калінінградська, Тульська, Курська, Волгоградська та інші області), 
України, Чехії, Німеччини, Вірменії, Угорщини, Казахстану, 
Франції, Польщі, Фінляндії. 

Дослідження проводились у 2004-2005 рр. згідно з 
методичними вказівками для вивчення колекцій хрестоцвітих 
культур [1]. Погодні умови, що склалися в ці роки, були                            
дуже різними як за кількістю опадів та їх розподілом                          
протягом періоду вегетації (табл. 1), так і за температурним 
режимом (табл. 2).  

Більш сприятливими для розвитку рослин вони були у 2004 
році. Незначна кількість опадів у квітні та тривала посуха протягом 
травня разом з більш високою температурою у весь період вегетації 
у 2005 р. суттєво вплинули на ознаки, що вивчалися. 
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Таблиця1 
Кількість опадів за вегетаційний період рижію ярого 

у 2004-2005 рр., мм 

 

Рік Декада 
Місяць 

квітень травень червень липень 

2004 

І 0 35,0 3,0 0 
ІІ 0 38,0 6,5 62,0 
ІІІ 0 25,0 81,0 0 

Сума 0 98,0 90,5 62,0 

2005 

І 8,0 5,0 49,0 6,0 
ІІ 12,0 0 44,0 0 
ІІІ 7,0 0 1,0 0 

Сума 27,0 5,0 94,0 6,0 
Средньобагаторічні 

показники 
36,0 42,0 52,0 50,0 

 
Таблиця 2 

Температура повітря за вегетаційний період рижію ярого 
у 2004-2005 рр., °С 

Рік Декада 
Місяць 

квітень травень червень липень 

2004 

І 2,8 15,9 16,1 21,6 
ІІ 8,8 10,2 21,0 22,6 
ІІІ 10,9 12,6 22,2 26,6 

Середнє 7,5 12,9 19,8 23,7 

2005 

І 6,6 12,7 20,1 22,8 
ІІ 12,6 19,0 20,4 23,0 
ІІІ 8,7 27,3 21,4 29,7 

Середнє 9,3 19,9 20,6 25,3 
Средньобагаторічні 

показники 
10,1 16,7 20,7 22,4 

При вивченні біометричних показників було відібрано по 20 
рослин у 2004 р. та по 10 рослин у 2005 р. кожного зразка. У кожної 
рослини були визначені загальна висота, висота штамба, кількість 
гілок першого порядку та кількість стручків. Отримані дані були 
оброблені за допомогою програми Statistica  з використанням модуля 
Basic Statistic/Tables (Основні статистики/Таблиці) у підрозділі 
Frequency tables (Таблиці частот) [3]. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Зведені 
значення мінливості біометричних показників ярого рижію у 2004-
2005 рр. представлені в табл. 3. 
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Таблиця 3 
Характеристика вимірюваних біометричних показників 

 

Найменування показника 
Висота 
рослини, 

см 

Висота 
штамбу, 

см 

Кількість 
гілок, шт. 

Кількість 
стручків 

на 
рослині, 
шт. 

2004 р.     
Мінімальне значення 58,5 5,3 3,8 33,4 
Середнє значення 70,9 16,2 7,4 113,8 

Максимальне значення 85,3 28,4 12,4 198,6 
Середнє квадратичне відхилення 6,13 4,13 1,37 35,83 
Похибка середнього вибірки 0,59 0,40 0,13 3,46 

Коефіцієнт варіації, % 8,6 25,6 18,5 31,5 
Похибка коефіцієнта варіації, % 0,59 1,75 1,27 2,15 

2005 р.     
Мінімальне значення 49,7 3,3 6,9 65,1 
Середнє значення 61,1 14,5 11,6 162,6 

Максимальне значення 75,2 34,9 19,8 278,3 
Середнє квадратичне відхилення 5,01 5,95 2,42 45,91 
Похибка середнього вибірки 0,48 0,58 0,23 4,44 

Коефіцієнт варіації, % 8,2 41,0 20,8 28,2 
Похибка коефіцієнта варіації, % 0,56 2,80 1,42 1,93 

 
Аналіз отриманих даних показав, що висота рослин є 

достатньо стабільною ознакою як у межах сорту, так і взагалі по 
популяції. Похибка середньої вибірки не перевищує 0,84 % від 
загальної висоти в 2004 р. і 0,79 % у 2005 р. У середньому ця ознака 
становить у 2004 р. 70,9±0,59 см, і у 2005 р. – 61,1±0,48 см. 
Максимальна висота рослин у 2004 р. була у сортозразка К-408 й 
становила 85,3±1,65 см, у 2005 р. - у сортозразка К-4144 
(75,2±2,15 см). Мінімальні значення становили 58,5±1,37 см 
(сортозразок К-4163) у 2004 р. і 49,7±1,07 см (сортозразок К-4140)             
у 2005 р. 

У цілому прослідковується чітка тенденція до зменшення 
висоти рослин у 2005 р. у порівнянні з 2004 р. Це пояснюється 
впливом погодних умов, а саме: у 2005 р. у третій декаді квітня та у 
травні практично повністю були відсутні опади. Саме на цей період 
припадає максимальний ріст рослин. За умови недостатньої кількості 
вологи процес розвитку рослин у висоту був пригнічений. При 
цьому слід зазначити, що загальна мінливість у межах популяції 
залишалась практично незмінною. Про це свідчить величина 
коефіцієнту варіації, яка становить 8,6±0,59 % у 2004 р. і 8,2±0,56 % 
у 2005 р. 
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Серед сортозразків найменший коефіцієнт варіації висоти 
рослин у 2004 р. мав сорт К-4149 (Шортандинський) (3,1±0,49 %) і 
найбільший – 19,1±3,02 % був у сортозразка К-4181. У 2005 р. ці 
показники відповідно були 2,6±1,31 % - у сортозразка Міраж і 
15,9±3,74 % - у сортозразка К-2275. 

Для аналізу розподілу сортозразків за висотою їх було 
згруповано з інтервалом 2 см і представлено у вигляді гістограм 
(рис. 1). Також наведено значення щільності нормального розподілу, 
яка є математичною моделлю розподілу даної ознаки [2]. 

 

 
Рис. 1. Гістограми розподілу зразків колекції за висотою рослин і 
нормальний розподіл за цією ознакою 

 
Максимальна кількість сортозразків (15,0 % від загальної 

кількості досліджуваних) у 2004 р. мають висоту 66-68 см, у 2005 р. 
висота максимальної кількості сортозразків (17,8 %) лежить у межах 
від 62 см до 64 см. Слід також відмітити більш широкий розмах 
варіювання цієї ознаки у 2004 р.: 84,9 % всіх сортозразків 
потрапляють в проміжок від 60 см до 80 см, причому частка 
сортозразків, що припадає на кожний 2 - см інтервал, досить велика 
(перевищує 6 %). У 2005 р. максимальна кількість сортозразків (87,8 
%) мають висоту від 54 см до 68 см. Це пояснюється тим, що у більш 
сприятливих для розвитку рослин умовах 2004 р. вони максимально 
реалізували свій потенціал, а у 2005 р. на прояв цієї ознаки суттєво 
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негативно вплинули нестача вологи та високі температури квітня і 
травня місяців. 

Проведені дворічні дослідження дозволили виявити 
генотипи, що мінімально реагують на умови вирощування. А саме: у 
сортозразків К-4175, К-4168, К-4183, К-2046, К-253, К-4111, К-4141 
висота рослин по роках варіювала у межах 3 см. Проте варіювання 
висоти сортозразків К-519, К-414, К-2518, К-3260, К-408                  
складало від 21 до 33 см. Також виділені низькорослі незалежно від 
умов року сортозразки К-4111 (середнє за 2 роки значення                                    
висоти рослин 61,2 см), К-4183 (61,6 см), К-4175 (63,5 см)                         
та ін. і високорослі: сортозразки К-253 (74,2 см), К-4141 (69,4 см).                            
У селекційній роботі вони можуть стати донорами відповідної 
ознаки. 

 

 
Рис. 2. Гістограми розподілу зразків колекції за висотою штамбу 
і нормальний розподіл за цією ознакою 

 
Аналіз отриманих даних стосовно висоти штамбу виявив, 

що цей показник є одним з найбільш сильно варіюючих як у межах 
сортозразків, так і в цілому по популяції. Про це свідчить досить 
велике значення коефіцієнту варіації, який коливається від 
25,6±1,75 % у 2004 р. до 41,0±2,80 % у 2005 р. (табл. 3). 
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У середньому висота штамбу у 2004 р. становила 
16,2±0,40 см, у 2005 р. – 14,5±0,58 см, тобто похибка складає 2,47 % 
у 2004 р. і 3,96 % у 2005 р. від середньої висоти штамбу вибірки. 

Максимальна висота штамбу рослин у 2004 р. була у 
сортозразка К-4141 (28,4±2,27 см), у 2005 р. - у сортозразка К-339 і 
дорівнювала 34,9±4,28 см. Мінімальні значення цієї ознаки у 2004 р. 
становили 5,3±1,39 см (сортозразок К-2275) і 3.3±1.43 см 
(сортозразок К-2513) у 2005 р.  

Коефіцієнти варіації висоти штамбу рослин у межах 
сортозразків у 2004 р. становили - найменший (10,5±1,71 %) мав 
сортозразок К-3385, найбільший – 98,2±15,53 % у сортозразка К-344. 
У 2005 р. ці показники склали - найменший 39,2±8,77 % (сортозразок 
К-1811) і найбільший 201,9±45,14 % (сортозразок К-2667). Більший 
розмах варіювання у 2005 р. за цією ознакою можна пояснити 
реакцією на несприятливі умови вирощування. Ті рослини, що 
встигли сформувати достатню кореневу систему і використати 
запаси зимової вологи, виявились більш потужними, з більшою 
кількістю гілок і відповідно меншою висотою штамбу. Слабкіші, 
пригнічені рослини суттєво відрізнялись за цими ознаками. 

Розподіл сортозразків, згрупованих з інтервалом 2 см за 
висотою штамбу, з накладеними щільностями нормального 
розподілу представлений на рис. 2. Висота штамбу максимальної 
кількості сортозразків (25,2 %) у 2004 р. лежить у межах від 16 до 18 
см, максимальна кількість сортозразків (17,8 % від загальної 
кількості досліджуваних) у 2005 р. мали висоту від 10 до 12 см. 
Зменшення  висоти штамбу у 2005 р. пов’язано із зменшенням 
загальної висоти рослин.  

Незважаючи на велику внутрішньосортову варіабельність 
ознаки, середні за два роки вивчення дані дозволяють виділити 
сортозразки з мінімальною висотою штамбу (К-2275 – 5,5 см у 
середньому за два роки, К-4061 – 8,2 см) та максимальним проявом 
цієї ознаки (К-4074 – 22,3 см, К-3871 – 20,9 см, К-3816 – 19,9 см та 
ін.). Також виділені генотипи, що суттєво реагують на умови 
вирощування (різниця між проявом цієї ознаки у 2004 та 2005 рр. у 
сортозразка К-519 становить 20,2 см) і достатньо стабільні за роками 
досліджень сортозразки (К-3965, К-3817 та ін.). 

Нарівні із зменшенням загальної висоти рослин і висоти 
штамбу 2005 рік характеризується збільшенням кількості гілок 
першого порядку (табл. 3). Аналіз середньої кількості гілок на 
рослині показав, що у 2004 р. вона становила 7,4±0,13 шт., а у     
2005 р. була значно більшою – 11,6±0,23 шт. Таким чином, у 2005 р. 
простежується суттєве збільшення кількості гілок у порівнянні з 
2004 р. Незважаючи на це, загальна мінливість у межах популяції 
залишалась практично незмінною, про що свідчить величина 
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коефіцієнту варіації, яка становить 18,5±1,27 % у 2004 р. і 
20,8±1,42 % у 2005 р. 

Максимальна кількість гілок на рослині у 2004 р. була у 
сортозразка К-1357 і становила 12,4±0,83 шт., у 2005 р. - у 
сортозразка К-3959 (19,8±0,83 шт.). Мінімальні значення кількості 
гілок на рослині у 2004 р. належали сортозразку К-4173 
(3,8±0,43 шт.) і у 2005 р. - сортозразку К-3874 (6,9±1,17 шт.). 

Розмах коефіцієнтів варіації сортозразків також коливався у 
дуже широких межах. Найменший коефіцієнт варіації кількості          
гілок на рослині у 2004 р., рівний 21,3±3,29 %, мав сортозразок                    
К-3874, найбільший - 90,5±14,31 % - сортозразок К-4156.                                  
У 2005 р. найменше значення цього показника (10,2±2,28 %)                        
було у сортозразка К-408 і найбільше (61,9±14,58 %) належало 
сортозразку К-2275. Це пояснюється нерівномірним розвитком 
рослин у межах сортозразків в залежності від їх реакції на погодні 
умови. 

 
 

 
 
Рис. 3. Гістограми розподілу зразків колекції за кількістю гілок і 
нормальний розподіл за цією ознакою 
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Для аналізу розподілу сортозразків за кількістю гілок                          
вони групувалися з інтервалом 1 шт. (рис. 3). На гістограмі 
накладений також нормальний розподіл сортозразків за                                
цим показником. Найбільша кількість сортозразків у 2004 р.                            
(34,6 %) мають 6-7 гілок, у 2005 р. найбільша кількість гілок                               
(11-12 шт.) притаманна 17,8 % сортозразків. Слід відмітити                             
більш широкий діапазон варіювання кількості гілок першого 
порядку у 2005 р. Якщо у 2004 р. цей показник змінюється                            
від 3  до 13 гілок, причому для переважної більшості сортозразків 
(81,3 %) межі становлять від 6 до 9 гілок, то у 2005 р. 79,4 % 
сортозразків охоплюють проміжок від 8 до 14 гілок при загальній 
мінливості від 6 до 20 гілок. Такий інтенсивний процес 
розгалуження у 2005 р. пов'язаний з великою кількістю опадів у 
перших декадах червня на відміну від посушливих умов у цей період 
у 2004 році. 

Виділені сортозразки, у яких простежується несуттєве 
коливання кількості гілок в залежності від умов року (К-3816,                                
К-3347, К-1357 та ін.), а також сортозразки (К-4169, К-4180), у яких 
різниця по роках перевищує 9 шт. Визначені генотипи зі стабільно 
низькою кількістю гілок: К-3973 (у середньому 6,8 шт.), К-548                                   
(7,2 шт.), К-3875 (7,5 шт.) та ін., та з середньою кількістю гілок 
більше 10 шт. (сортозразок К-1357 - 12,7 шт., К-4131 - 10,9 шт.,                  
К-3958 - 10,7 шт., та ін.).  

З більшою кількістю гілок у 2005 р. пов’язане збільшення 
кількості стручків на рослині (табл. 3) порівняно з 2004 р. Середня 
кількість стручків у 2005 р. сягала 162,6±4,44 шт.                                       
проти 113,8±3,46 шт. у 2004 р. Загальна мінливість у межах 
популяції є досить великою. Величина коефіцієнту варіації 
становить 31,5±2,15 % у 2004 р. і 28,2±1,93 % у 2005 р. Серед 
сортозразків найменший коефіцієнт варіації у 2004 р. 16,6±2,63 % 
мав сортозразок К-3817, найбільший – 69,3±10,97 % був у 
сортозразка К-4162. У 2005 р. ці показники відповідно були: 
5,4±1,28 % (сортозразок К-4180) і 67,2±15,83 % (сортозразок                        
К-2275). 

Найбільша загальна кількість стручків на рослині у 2004 р. 
була 198,6±14,0 шт. у сортозразка К-2667 і у 2005 р. - у сортозразка 
К-4142, яка дорівнювала 278,3±5,12 шт.; найменша - у 2004 р. 
становила 33,4±5,23 шт. (сортозразок К-4162) і у 2005 р. 65,1±10,1 
шт. (сортозразок К-414). 

Розподіл сортозразків за кількістю стручків на рослині з 
інтервалом групування 20 шт. і значення теоретичної щільності 
нормального розподілу проілюстровано на рис. 4. У максимальної 
кількості сортозразків (22,4 %) у 2004 р. ця ознака коливалась у 
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межах  80-100 шт., у 2005 р. максимальну кількість сортозразків 
(17,8 %) мали 120-140 стручків на рослині. 

 

 
Рис. 4. Гістограми розподілу зразків колекції за загальною 
кількістю стручків і нормальний розподіл за цією ознакою 
 

У 2005 р. також діапазон варіювання кількості стручків 
значно зміщений у сторону збільшення ознаки. Якщо у 2005 році у 
більшості сортозразків її значення потрапляє у проміжок 100-220 шт. 
стручків, то у 2004 р. він коливається від 60 до 180 штук. 

Проведені дворічні дослідження дозволили виявити 
генотипи, що мінімально реагують на умови вирощування. А саме: у 
сортозразків К-419, К-3872, К-3875, К-2667 кількість стручків на 
рослині по роках варіювала у дуже незначній мірі. Проте варіювання 
кількості стручків на рослині сортозразків К-4162, К-4142, К-4167 та 
ін. складало до 200 штук. Також виділені сортозразки з невеликою 
кількістю стручків незалежно від умов року К-3872 (середнє за 2 
роки значення цієї ознаки 93,4 шт.), К-519 (94,7 шт.), К-548 (96,5 
шт.) та ін. і сортозразки зі стабільно високою кількістю стручків на 
рослині: К-2667 (197,8 шт.), К-4061 (176,8 шт.), К-3871 (176,2 шт.) та 
ін. У селекційній роботі вони можуть стати донорами відповідної 
ознаки. 
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Висновки. Дана оцінка мінливості біометричних показників 
сортозразків ярого рижію - висоти рослини, висоти штамбу, кількості 
гілок та кількості стручків на рослині. 

Висота рослин є найбільш стабільною ознакою як у межах 
сорту, так і взагалі по популяції. 

На прояв таких ознак, як висота штамбу, кількість гілок та 
стручків суттєво впливають умови вирощування. 

Виділені сортозразки з господарсько-цінними ознаками 
(кількість стручків на рослині, висота рослини, кількість гілок). 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫЖИКА 

ЯРОВОГО 
И.Б. Комарова, В.А. Лях 

Приведены данные изменчивости биометрических показателей ярового рыжика - 
высоты растения, высоты штамба, количества ветвей и стручков на растении. 
Полученные результаты статистически обработаны и проанализирован характер 
изменений показателей в зависимости от генотипа и условий года. 

 
VARIABILITY OF BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF SPRING FALSE 

FLAX 
I.B. Komarova, V.A. Lyakh 

Data on variability of biometric characteristics of spring false flax such as plant height, 
height of branching, amount of branches and amount of pods per plant are presented. 
The results are statistically treated and mode for changes of characteristics was analysed 
depending on a genotype and year conditions. 
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