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Sprawozdanie z realizacji badań w roku 2013 
1. Cel badań 

Podstawowym celem badań zarówno,  w aspekcie metodycznym jak i aplikacyjnym 
było opracowanie  statystycznych i genetyczno-hodowlanych metod analizy wyników 
doświadczeń jednopowtórzeniowych z wzorcem oraz serii doświadczeń 
jednopowtórzeniowych z wzorcami prowadzonych w różnych środowiskach. Obiektami tych 
doświadczeń były linie DH, rody oraz mieszańce rzepaku ozimego a obserwowaną cechą plon 
nasion. Celem każdego z tych doświadczeń była zawsze ocena występujących w nich 
genotypów i ranking najwyżej plonujących i najbardziej stabilnych genotypów oraz ocena ich  
zdolności kombinacyjnej  form rodzicielskich na podstawie analizy ich mieszańców.  

22..    MM aatteerr iiaałł   bbaaddaawwcczzyy  

 W ramach realizowanego zadania w projekcie MRiRW zostały przeprowadzone 
następujące serie doświadczeń jednopowtórzeniowych z rzepakiem ozimym: 

  I. Serie jednopowtórzeniowych doświadczeń z liniami DH, rodami i 2 wzorcami rzepaku 
ozimego  zakładanych w jednym środowisku. 

 II. Seria doświadczeń jednopowtórzeniowych MZM z 90 rodami rzepaku ozimego i 3 
wzorcami przeprowadzona w 4 środowiskach. 

III. Seria  doświadczeń jednopowtórzeniowych populacyjnych z 96 genotypami rzepaku  
      ozimego i 2 wzorcami przeprowadzona w 4 środowiskach 
IV. Serie jednopowtórzeniowych doświadczeń  mieszańcowych   przeprowadzone  z 2  
      wzorcami w 4 środowiskach. 
V. Serie „poddoświadczeń” typu linia x tester wyróżnione w jednopowtórzeniowych  
      doświadczeniach mieszańcowych z wzorcami 

 
3. Metody analizy statystycznej 

  W przypadku wyszczególnionych  wyżej serii doświadczeń zaproponowano 
przeprowadzenie analizy statystycznej za pomocą znanej już i stosowanej metody 
„wzorcowej”  opartej na interpolacji liniowej wartości cechy między poletkami wzorcowymi, 
i pozwalającej „poprawiać” obserwacje genotypów ze względu  na trend zmienności 
glebowej. Dla każdego obiektu doświadczenia  wyznaczono procent wzorca i na podstawie 
wielkości tych procentów zbudowano ranking obiektów. Równolegle, w doświadczeniach  
serii II - V, była stosowana metoda oparta na ogólnej teorii układów doświadczalnych o 
blokach niekompletnych. Teoria ta umożliwia w sposób metodycznie poprawny wykonanie 
analizy statystycznej wymienionych doświadczeń  jeśli spełniony jest warunek występowania 
w pasach (blokach niekompletnych), oprócz badanych obiektów replikowanych jeden raz, 
wzorców replikowanych większą liczbą razy. W przypadku stosowania obu metod w analizie 
danej serii doświadczeń  końcowy ranking obiektów był wyznaczony zgodnie z 
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proponowanym algorytmem obliczeń. Badanie zdolności kombinacyjnej form rodzicielskich 
w seriach doświadczeń pojedynczych z wzorcami było oparte na metodyce  zaproponowanej 
przez autorów i zostało przeprowadzone  za pomocą autorskiego programu komputerowego 
SERGEN. 

3.1 Serie jednopowtórzeniowych doświadczeń z liniami DH, rodami i 2 wzorcami       
rzepaku ozimego zakładanych w jednej lokalizacji 

Wśród doświadczeń prowadzonych w pierwszych stadiach programów hodowlanych 
doświadczenia jednopowtórzeniowe z wzorcami należą do najczęściej stosowanych. Ich 
nadrzędnym celem jest wyróżnienie najlepiej plonujących mieszańców  i linii. Wykonano 
analizy statystyczne 4 doświadczeń przeprowadzonych z różną liczbą genotypów ( rodów, 
linii DH, restorerów) i dwoma naprzemiennie występującymi wzorcami MONOLIT i 
CHAGALL w jednym środowisku. Doświadczenia prowadzone były na polu 
doświadczalnym stacji na poletkach o powierzchni 10 m2  z systematycznie 
rozmieszczonymi, co 18 poletko, wzorcami. Obserwacje dotyczyły plonu z poletka. Analizy 
statystyczne wykonano niezależnie dla każdego doświadczenia stosując „metodę wzorcową”. 
W wyniku tych analiz wyróżniono najwyżej plonujące rody (linie) z poszczególnych 
doświadczeń.   

3.2 Serie jednopowtórzeniowych doświadczeń z  rodami rzepaku ozimego i 3 wzorcami 
przeprowadzonych w 4 środowiskach 

Doświadczenia MZM z 90 rodami rzepaku ozimego i 3 wzorcami przeprowadzono w 
4 lokalizacjach oznaczonych jako BOH, KOH, MAH i STH. W doświadczeniach tych jeden z 
wzorców, Monolit, był rozmieszczony systematycznie co 18 poletko natomiast dwa pozostałe 
wzorce  Visby i Chagall były rozmieszczone losowo w każdym z 6 pasów (bloków).  Na 
poletkach o wielkości 12 m2 obserwowano plon nasion. Przedstawiono wyniki obliczeń 
uzyskane dwiema metodami „metodą wzorcową” i metodą „bloków niekompletnych”. W 
metodzie pierwszej wyznaczono procentowe wartości obiektów w stosunku do wzorca 
systematycznego i w stosunku do średniej wzorców losowych. Wielkości te pozwoliły 
skonstruować ranking obiektów dla „metody wzorcowej”. Niezależny ranking rodów został 
utworzony także na podstawie oceny efektów głównych obiektów oraz rezultatów testowania 
ich istotności i istotności ich interakcji ze środowiskiem. Oba rankingi stanowiły podstawę 
zbudowania ostatecznego rankingu najwyżej plonujących i najbardziej stabilnych rodów. 

 
3.3 III  Seria doświadczeń jednopowtórzeniowych populacyjnych z genotypami rzepaku 

ozimego i 2 wzorcami przeprowadzona w 4 środowiskach 
 Doświadczenia populacyjne z rzepakiem ozimym przeprowadzono w układzie 
jednopowtórzeniowym  z 2 wzorcami w  4 lokalizacjach. Wzorzec Visby był wzorcem 
systematycznym rozmieszczonym co 18 poletko, natomiast wzorzec Artoga występował w 
każdym doświadczeniu jako wzorzec rozlosowany na poletkach każdego pasa (bloku)  o 
wielkości 19 poletek ( jednostek doświadczalnych). Analiza statystyczna serii wszystkich 4 
doświadczeń przeprowadzona była dwiema metodami, metodą „wzorcową” i metoda opartą 
na teorii „bloków niekompletnych”. W metodzie „wzorcowej” ranking obiektów był ustalany 
na podstawie procentowego plonu poszczególnych rodów w stosunku do wzorca Visby i w 
stosunku do wzorca Artoga. Średni procent obu wzorców  był podstawą rankingu rodów 
wyznaczonego na podstawie wyników obliczeń metodą „wzorcową”. Drugi wyznaczony 
niezależnie ranking rodów został uzyskany w wyniku stosowania metody „bloków 
niekompletnych”. Średnie z pozycji rodów  w obu rankingach oraz  ich ocena ich stabilności 
stanowiły podstawę wyznaczania końcowego rankingu najwyżej plonujących rodów. 



 3 

3.4 Serie jednopowtórzeniowych doświadczeń przeprowadzone z tymi samymi 
mieszańcami rzepaku ozimego i 2 wzorcami w 4 lokalizacjach 

 Analiza statystyczna serii tych doświadczeń przebiegała w sposób analogiczny do 
analizy serii jednopowtórzeniowych doświadczeń populacyjnych. Dla  każdej z 4 serii został 
wyznaczony ranking najlepszych  pod względem  wysokości plonu i stabilności mieszańców. 

3.5 Ogólna  zdolność kombinacyjna (GCA) form rodzicielskich rzepaku ozimego 
oceniona na podstawie ich potomstwa (mieszańców) badanych w seriach 
doświadczeńmieszańcowych jednopowtórzeniowych z wzorcami. 

 W każdej serii doświadczeń mieszańcowych zostały wyróżnione pewne zbiory 
mieszańców uzyskanych ze skrzyżowania form matecznych z restorerami, które pozwoliły 
utworzyć tzw. tablice mieszańców typu linia x restorer. Umożliwiły one uzyskanie  ocen 
efektów GCA form matecznych i restorerów w poszczególnych środowiskach oraz wyników 
testowania istotności średnich tych efektów wraz z wartościami statystyki F dla testowania 
ich interakcji ze  środowiskiem.  

Wnioski 
    1.  Zaproponowano „metodę wzorcową” oceny rodów rzepaku ozimego na podstawie serii  
         jednopowtórzeniowych doświadczeń zakładanych w wielu środowiskach:  
          a)  z jednym wzorcem systematycznym i dwoma wzorcami  rozlokowanymi losowo, 
          b) jednym wzorcem systematycznym i jednym  wzorcem  rozlokowanym losowo. 
    2.   Przedstawiono algorytm obliczeniowy tworzenia rankingów „najlepszych rodów” na  
          podstawie dwóch różnych metod analizy statystycznej doświadczeń jednopowtórze –  
          niowych z wzorcami: „metody wzorcowej” i metody opartej na ogólnej teorii o  
          blokach niekompletnych. 
    3.  Opisano metodę oceny ogólnej zdolności kombinacyjnej plonu form rodzicielskich wraz  

z testowaniem istotności  efektów GCA oraz istotności interakcji tych efektów ze 
środowiskiem na podstawie obserwacji ich mieszańców w niekompletnych tablicach  

         L x R uzyskanych z doświadczeń jednopowtórzeniowych z wzorcami. 
 4. Dokonano praktycznej weryfikacji proponowanych metod na wielu różnych przykładach 

danych rzeczywistych z genotypami rzepaku ozimego. 
 5. Efektem praktycznym proponowanych metod zastosowanych do analizy różnorodnych 

danych rzeczywistych z rodami rzepaku ozimego, było wyróżnienie najwyżej 
plonujących i najbardziej stabilnych rodów a także wyróżnienie dwóch restorerów  
odznaczających się najwyższymi dodatnimi ocenami ogólnej zdolności kombinacyjnej. 
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