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Дослідженням 140 колекційних зразків рижію ярого встановлена значна 
мінливість ознак продуктивності в залежності від генотипу та погодних 
умов року. Виділено вихідний матеріал для селекційної роботи зі 
стабільно високими урожайністю (1,0-1,4 т/га) та виходом олії 
(400-600 кг/га). 
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Вступ. Зараз забезпечення рослинною олією в Україні вирішується 

вирощуванням соняшнику. Проте потреби харчової та інших галузей 
промисловості вимагають урізноманітнення асортименту олій. Крім того, 
актуальним є відновлення співвідношення культур у сівозмінах, збереження та 
підвищення родючості ґрунтів. 

Останнім часом у світі стали приділяти більше уваги старим місцевим 
культурам, витиснутим у багатьох випадках інтродукованими. Біохімічні 
дослідження показують, що багато "забутих" культур є високопоживними, 
містять значну кількість вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, білків, жирів. 
Однією з таких культур є рижій ярий. Ряд позитивних біологічних особливостей 
роблять цю олійну культуру досить привабливою. У першу чергу це короткий 
вегетаційний період, висока холодостійкість і посухостійкість. На відміну від 
інших олійних культур родини капустяних рижій практично не заселяється 
шкідниками. За своєю біологічною природою він менш вимогливий до умов 
вирощування й може задовільно рости на будь-яких видах ґрунтів, крім 
глинистих. 

Включення цієї культури в сівозміни пов’язане зі створенням сортів, які 
забезпечують одержання стабільно високого врожаю насіння з підвищеним 
вмістом олії. Тому з метою оцінки наявного вихідного матеріалу рижію ярого та 
виділення перспективних для селекційної роботи генотипів нами було 
досліджено колекційні зразки цієї культури за ознаками урожайності та виходу 
олії. 

Матеріал та методи досліджень. Польові дослідження проводились в 
чотирипільній селекційній сівозміні Інституту олійних культур НААН протягом 
2004-2005 рр. згідно з методичними вказівками для вивчення колекцій 
хрестоцвітих культур [1]. Визначення вмісту жиру в насінні виконано в 
лабораторії масових аналізів та приладного забезпечення інституту. До вивчення 
були залучені 140 колекційних зразків ярого рижію різного географічного 
походження – з України, Чехії, Німеччини, Вірменії, Угорщини, Казахстану, 
Франції, Польщі, Фінляндії, різних регіонів Росії. Отримані дані були оброблені 
за допомогою пакету прикладних програм Statistica [2].  

Погодні умови 2004 і 2005  років суттєво відрізнялись. Більш 
сприятливим для розвитку рослин був 2004 р. Незначна кількість опадів у квітні 
та тривала посуха протягом травня разом з більш високою температурою у весь 
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період вегетації у 2005 р. значно вплинули на ознаки, що вивчалися. Це дало 
змогу отримати об’єктивні дані щодо урожайності та виходу олії колекційних 
зразків у залежності від погодних умов. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. 
У результаті проведених досліджень встановлено, що формування 

врожаю рижію ярого залежить не лише від генотипу, а й від погодних умов року. 
Найбільшу цінність для селекційної роботи мають зразки зі стабільно високими 
показниками урожайності та виходу олії. Статистична характеристика 
результатів експериментальних досліджень у 2004–2005 рр. за ознакою 
урожайності, а саме: мінімальні, середні та максимальні значення, стандартні 
відхилення, похибки середнього, коефіцієнти варіації і їхні похибки наведено у 
табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Статистична характеристика сортозразків рижію ярого за урожайністю 
(2004–2005 рр.) 

Найменування показника 2004 р. 2005 р. 
Мінімальне значення xmin, т/га 0,58 0,27 
Середнє значення x , т/га 1,05 0,78 
Максимальне значення xmax, т/га 1,49 1,71 
Стандартне відхилення s, т/га 0,21 0,29 
Похибка середнього вибірки xs , т/га 0,018 0,024 
Коефіцієнт варіації V, % 19,6 36,7 
Похибка коефіцієнта варіації sv, % 1,19 2,22 

 
З результатів дворічних даних видно, що у 2004 р. найменшою була 

врожайність сортозразка Ісилькулець, яка становила 0,58 т/га, найбільша 
(1,49 т/га) належала сортозразку K-3873. У 2005 р. ці показники відповідно були 
0,27 т/га– сортозразок K-4140 і 1,71 т/га – сортозразок K-253. 

Середня врожайність рижію ярого у 2004 р. становила 1,05±0,018 т/га, у 
2005 р. вона зменшилася до 0,78±0,024 т/га. Також відмічається значна загальна 
мінливість показника у межах популяції, про що свідчать величини коефіцієнта 
варіації, які у 2004–2005 рр. відповідно були 19,6±1,19 % і 36,7±2,22 %. 

Для аналізу розподілу сортозразків за врожайністю їх було згруповано з 
інтервалом 0,2 т/га (рис. 1). Аналіз розподілу сортозразків за врожайністю по 
роках випробувань показав істотний вплив погодних умов на прояв цієї ознаки. 
У 2004 р. урожайність більшості сортозразків (84,5 % від загальної кількості 
досліджуваних) була у межах від 0,8 до 1,4 т/га, причому група з максимальною 
кількістю сортозразків (34,8 %) характеризувалась урожайністю від 1,0 до 
1,2 т/га. У 2005 р. урожайність від 0,8 до 1,4 т/га мали лише 40,0 % 
досліджуваних сортозразків. Урожайність же більшості зразків (71,1 %) 
змінювалась від 0,4 т/га до 1,0 т/га. Група з максимальною кількістю сортозразків 
(28,9 %) характеризувалася урожайністю від 0,6 до 0,8 т/га. Проте окремі 
сортозразки у 2005 р. мали урожайність до 1,8 т/га, у той час як у 2004 р. 
сортозразки з максимальною урожайністю потрапили в інтервал 1,4 – 1,6 т/га. 

Оскільки реакція різних сортозразків на погодні умови була 
індивідуальною, вдалося виділити групу зразків, які вирізнялися стабільно 
високою продуктивністю по роках (табл. 2). Було відібрано сортозразки з 
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урожайністю насіння більше ніж 1,0 т/га і відхиленням від середнього по роках 
випробувань значення цієї ознаки не більше 20 %. У відібраних 20 сортозразків 
урожайність змінювалася у межах від 0,96 до 1,71 т/га (відповідно сортозразки 
Степовий 1 і K-253 урожаю 2005 р.). Найбільш перспективними для селекції 
виявились сортозразки К-339, К-2503, К-1811, К-3943. Їх урожайність за будь-
яких погодних умов року перевищувала 1,2 т/га, відхилення цієї ознаки від 
середнього значення було менше 10 %.  

 

 
 
Рис. 1. Гістограми розподілу сортозразків за урожайністю і щільність 
нормального розподілу за цією ознакою (2004-2005 рр.) 
 

Таблиця 2 
Сортозразки рижію ярого зі стабільно високою урожайністю та виходом олії 

(2004-2005 рр.) 

Сортозразок 

Урожайність, т/га Вихід олії, кг/га 

2004 р. 2005 р. Середнє 
значення 

Відхилення 
від 

середнього, 
% 

2004 р. 2005 р. Середнє 
значення 

Відхилення 
від 

середнього, 
% 

К-339 1,32 1,54 1,43 7,69 547 657 602 9,14 
К-253 1,00 1,71 1,36 25,74 405 711 558 27,42 
К-2503 1,45 1,20 1,33 9,77 599 473 536 11,75 
К-1811 1,33 1,38 1,35 2,22 523 544 533 2,06 
К-3943 1,43 1,22 1,33 8,27 573 445 509 12,57 
К-4151 1,34 1,14 1,24 8,06 579 466 523 10,90 
К-257 1,06 1,42 1,24 14,52 429 563 496 13,51 
К-3384 1,40 1,06 1,23 13,82 579 407 493 17,44 
К-349 1,00 1,45 1,22 18,85 393 540 466 15,88 
К-3260 1,31 1,07 1,19 10,08 533 456 495 7,88 
К-344 1,10 1,25 1,18 5,93 434 479 457 5,03 
К-1357 1,32 1,04 1,18 11,86 505 399 452 11,73 
К-4152 1,38 0,98 1,18 16,95 592 398 495 19,60 
К-3816 1,14 1,11 1,12 0,89 461 402 431 6,73 
К-3961 1,12 1,09 1,10 0,91 455 393 424 7,31 
К-3297 1,15 1,03 1,09 5,50 456 397 426 6,81 
К-2667 1,12 1,04 1,08 3,70 459 403 431 6,50 
К-4179 1,10 1,04 1,07 2,80 464 415 439 5,47 
К-2513 1,29 0,98 1,13 13,27 527 408 467 12,63 

Степовий 1 1,03 0,96 0,99 3,03 421 385 403 4,47 
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У той же час урожайність насіння сорту-стандарту Степовий 1 у 2004 і 
2005 р. становила відповідно 1,03±0,061 і 0,96±0,103 т/га, а відхилення від 
середнього було 3,03 %. 

Рижій ярий є олійною культурою, тому при оцінці селекційного 
потенціалу сортозразків вирішальне значення має вихід олії з одиниці площі як 
показник продуктивності. Дані табл. 3 є зведеними значеннями виходу олії 
рижію ярого у 2004-2005 рр. і відображають всі характеристики аналогічно 
переліченим у табл. 1. 

 
Таблиця 3 

Характеристика сортозразків рижію ярого за виходом олії 
(2004–2005 рр.) 

Найменування показника 2004 р. 2005 р. 

Мінімальне значення xmin, кг/га 241,0 101,1 

Середнє значення x , кг/га 430,9 304,9 

Максимальне значення xmax, кг/га 628,8 710,5 

Стандартне відхилення s, кг/га 85,59 115,67 

Похибка середнього вибірки xs , кг/га 7,37 9,92 

Коефіцієнт варіації V, % 19,9 37,9 

Похибка коефіцієнта варіації sv, % 1,21 2,30 
 
Аналіз сортозразків за виходом олії показує, що у 2004 р. найменшим 

він був у сортозразка K-4183 і становив 241,0 кг/га, найбільший, який сягав 
628,8 кг/га, мав сортозразок K-3873. Аналогічні дані показників виходу олії у 
2005 р. становили відповідно 101,1 кг/га у сортозразка K-4140 і 710,5 кг/га – у 
сортозразка K-253. 

Середній вихід олії рижію ярого у 2004 р. становив 430,9±7,37 кг/га, у 
2005 р. він зменшився до 304,9±9,92 кг/га. Також відмічається значна загальна 
річна мінливість виходу олії у межах популяції – коефіцієнти варіації показника 
у 2004–2005 рр. відповідно були 19,9±1,21 % і 37,9±2,30 % (табл. 3). 

Для аналізу розподілу сортозразків за виходом олії їх було згруповано з 
інтервалом 50 кг (рис. 2). 

Як відомо, вихід олії є похідною ознакою від урожайності та олійності. 
Тому зрозуміло, що загальна тенденція до зниження показників урожайності та 
вмісту олії у 2005 р. відносно 2004 р. [3] призвела до того, що максимальна 
кількість сортозразків (23,5 % від загальної кількості досліджуваних) у 2004 р. 
характеризується виходом олії на рівні 400–450 кг/га, а у 2005 р. 19,1 % 
сортозразків мали вихід олії 300–350 кг/га. 

Показник величини виходу олії у переважної більшості сортозразків 
(72,7 %) у 2004 р. знаходився у проміжку від 350 до 550 кг/га. У 2005 р. у майже 
такої ж частки сортозразків (73,5 %) вихід олії становив лише від 150 до 
400 кг/га, а у діапазоні величини виходу олії від 350 до 550 кг/га знаходилося 
всього лише 25,8 % сортозразків. Але вихід олії двох із сортозразків у 2005 р. 
перевищував максимальне значення показника 2004 р., один з них знаходився в 
інтервальній групі від 650 до 700 кг/га, другий – від 700 до 750 кг/га. 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 16, 2011: 64-69 

© І.Б. Комарова 68 

 

 
 
Рис. 2. Гістограми розподілу сортозразків за виходом олії і щільність 

нормального розподілу за цією ознакою (2004-2005 рр.) 
 
З метою використання у подальшій селекційній роботі з масиву даних нами 

було виділено зразки зі стабільно високим виходом олії по роках (табл. 2). У 
таблиці наведені дані сортозразків, у яких за результатами дворічних досліджень 
вихід олії становив більше ніж 420 кг/га, при цьому відхилення від середнього за 
два роки значення не перевищує 20 %. Найменший вихід олії становив 
393 кг/га (сортозразки K-349, К-3961), максимальний – 711 кг/га (сортозразок 
K-253). Найбільшу цінність як вихідний матеріал для селекції мають сортозразки 
К-339 (середнє за два роки значення виходу олії становить 602 кг/га,), К-253 
(558 кг/га), К-2503 (536 кг/га), К-1181 (533 кг/га), К-4151 (523 кг/га), К-3943 
(509 кг/га). 

У сорту-стандарту Степовий 1 середні величини виходу олії у 2004 і 
2005 р. складали відповідно 421±25,1 і 385±41,3 кг/га. 

Висновки. Проведений порівняльний аналіз колекційних зразків за 
ознаками урожайності та виходу олії виявив істотний вплив генотипу і погодних 
умов на досліджувані ознаки. Виділено зразки зі стабільно високими по роках 
урожайністю (1,0-1,4 т/га), виходом олії (400-600 кг/га). 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ РЫЖИКА ЯРОВОГО 

ПО ПРИЗНАКАМ УРОЖАЙНОСТИ И ВЫХОДА МАСЛА 
 

И.Б. Комарова 
В результате исследования 140 коллекционных образцов ярового 
рыжика установлена существенная изменчивость признаков 
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продуктивности в зависимости от генотипа и погодных условий года. 
Выделен исходный материал для селекционной работы со стабильно 
высокими урожайностью (1,0-1,4 т/га) и выходом масла (400-600 кг/га). 

 
 
VARIABILITY OF COLLECTION SAMPLES OF SPRING FALSE FLAX FOR 

PRODUCTIVITY AND OIL YIELD 
 

I.B. Komarova 
 

As a result of research of 140 samples of collection of spring false flax 
considerable variability of productivity depending on a genotype and 
weather terms of year is set. The source material for breeding with the stable 
high productivity (1,0-1,4 т/ha) and oil yield (400-600 kg/ha) are selected. 

 
 
Рецензент: О.А. Троїцька, кандидат біол. наук, зав. лабораторією кормозабезпечення Інституту 

механізації тваринництва НААН. 
 
 


