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1. CEL BADAŃ   
 

Podstawowym celem badań prowadzonych w projekcie MRiRW, było skonstruowanie  
wielowymiarowego modelu matematycznego obserwacji dla serii doświadczeń 
wielocechowych z rodami i wzorcami jęczmienia jarego zakładanych w różnych 
środowiskach. Model winien być tak sformułowany, by oparte na nim jedno- i wielocecchowe 
metody statystyczne pozwalały uzyskać możliwie wszechstronne i obiektywne informacje o 
badanych w doświadczeniach genotypach ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich 
wrażliwości na zmieniające się warunki glebowo-klimatyczne występujące w środowiskach.  

Przeprowadzone w roku sprawozdawczym badania zostały zrealizowane zgodnie z 
powyższym  harmonogramem. Nakreślony do wykonania cel został w pełni osiągnięty. 
 
2. MATERIAŁ  DO ŚWIADCZALNY 

 
Proponowane metody były każdorazowo weryfikowane na konkretnych danych 

rzeczywistych uzyskanych z doświadczeń wstępnych  z rodami jęczmienia jarego. 
Doświadczenia te posłużyły jako materiał eksperymentalny dla weryfikacji opracowanych 
metod analizy statystycznej doświadczeń wstępnych zakładanych w układach o blokach 
niekompletnych, z zastosowaniem jedno- i wielocechowej analizy wariancji. Dla serii 
doświadczeń wstępnych z rodami i wzorcami jęczmienia jarego browarnego i pastewnego 
przeprowadzono wnikliwą analizę statystyczną plonowania rodów ze szczególnym 
uwzględnieniem interakcji rody x środowiska. Zaproponowano także metodę oceny „postępu 
hodowlanego” najlepszych rodów jęczmienia jarego pastewnego z poszczególnych stacji na 
podstawie serii doświadczeń przeprowadzonej w 3 kolejnych latach 
  
3. MODELE MATEMATYCZNE ANALIZY WARIANCJI DLA 2-CZYN NIKOWYCH     
   DOŚWIADCZE Ń WIELOCECHOWYCH  I SERII DO ŚWIADCZE Ń 
 
3.1 Metody statystyczne oparte na wielowymiarowym modelu analizy wariancji dla 2-
czynnikowych doświadczeń wielocechowych 
 Badania mające na celu wykorzystanie metod statystycznych w kompleksowej 
analizie doświadczeń wielocechowych przebiegały w dwóch kierunkach. Kierunek pierwszy 
dotyczył wielowymiarowego modelu obserwacji dla doświadczeń wielocechowych z tymi 
samymi genotypami, prowadzonych w różnych środowiskach. Zaproponowano tutaj 2-
czynnikową wielowymiarową analizę wariancji (MANOVA) oraz metody statystyczne 
umożliwiające dokonanie porównań tak środowisk jak i obserwowanych genotypów pod 
względem poszczególnych cech indywidualnie i zespołu cech równocześnie. Podano w 
szczególności funkcje testowe dla weryfikacji hipotez ogólnych i implikowanych przez nie  
hipotez szczegółowych dotyczących kontrastów między genotypami. Przeprowadzono 
wielozmienną analizę wariancji, w ramach której dokonano testowania hipotezy  ogólnej o 
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braku różnic między rodami pod względem wielu cech łącznie a także testowania kontrastów 
poszczególnych rodów ze średnią wzorców. Przeprowadzono też testowanie porównań grup 
rodów jęczmienia  z poszczególnych stacji hodowli ze średnią wzorców i z każdym wzorcem 
niezależnie. Dla każdej cechy oddzielnie podano oceny kontrastów z zaznaczeniem ich 
istotności na poziomach 0.05 i 0.01 . Podano także wartości statystyki F dla poszczególnych 
kontrastów ze względu na analizowane cechy łącznie wraz z odpowiednimi wartościami 
krytycznymi F0.05 i F0.01. Wyliczono ponadto wartości statystyki F dla poszczególnych cech 
informujące o stopniu zróżnicowania rodów pod względem danej cechy, czyli o tzw. mocy 
dyskryminacyjnej cech. 
 Jako miarę wielocechowego podobieństwa obiektów zaproponowano odległość 
Mahalanobisa. Na jej podstawie pokazano możliwość wykreślenia dendrytu najkrótszych 
połączeń genotypów. Zaproponowano też, tak od strony teoretycznej jak i aplikacyjnej, 
metodę umożliwiającą utworzenie rankingu  genotypów najbardziej podobnych do wzorców 
pod względem obserwowanych cech łącznie. W celu graficznego rozmieszczenia 
wielocechowych średnich  na płaszczyźnie zaproponowano możliwość zastosowania analizy 
zmiennych kanonicznych. W jej wyniku można dokonać redukcji przestrzeni 
wielowymiarowej do 2-wymiarowej (płaszczyzny) z pewną stratą informacji ważną dla  
badanych hipotez. Jeśli strata jest niewielka to redukcja  nie powoduje znacznego obniżenia 
zgodności wyników na płaszczyźnie (w układzie dwóch zmiennych kanonicznych V1 i V2) z 
wynikami w przestrzeni wielowymiarowej. Dla właściwej interpretacji położenia średnich 
wielocechowych na płaszczyźnie określono wpływ występujących w analizie  cech na każdą  
ze zmiennych kanonicznych V1 i V2 . 
W celu określenia zależności między cechami stosowano metody regresji i korelacji. 
 
3.2 Metody analizy interakcji genotypowo-środowiskowej oparte na modelu analizy  
      wariancji dla serii doświadczeń 

Kierunek drugi  badań dotyczył analizy statystycznej plonu rodów z doświadczeń 
zakładanych z tymi samymi genotypami w różnych środowiskach w układach o blokach 
niekompletnych. W analizie wariancji wykorzystano liniowy model mieszany, w którym 
parametr dotyczący rodów traktowany był jako parametr stały, natomiast parametr dotyczący 
środowisk jako losowy. Tym samym interakcja rody x środowiska była określona także jako 
losowa. 
Dla serii 5 doświadczeń wstępnych z rodami i wzorcami jęczmienia jarego browarnego i serii 
5 doświadczeń wstępnych z rodami i wzorcami jęczmienia pastewnego zaproponowano 
analizy statystyczne oceniające  plonowanie rodów ze szczególnym uwzględnieniem ich 
interakcji ze środowiskiem. Pokazano w szczególności możliwość oceny i testowania efektów 
głównych genotypów i efektów interakcyjnych. Wykorzystano regresję liniową efektów 
interakcyjnych względem środowiska do wyjaśnienia przebiegu interakcji genotypowo-
środowiskowej. Przedstawiono możliwość badania struktury interakcji G x E poprzez 
procentowy udział w niej poszczególnych środowisk a także udział poszczególnych 
genotypów  oceniony za pomocą statystyki F. Wszelkie obliczenia numeryczne starano się 
przedstawić graficznie. W części tej zaproponowano także  metodę oceny „postępu 
hodowlanego” najlepszych rodów jęczmienia jarego pastewnego z poszczególnych stacji 
wykorzystując obserwacje wzorców w każdym doświadczeniu serii przeprowadzonej w 3 
kolejnych latach 2011, 2012 i 2013. Dla obu serii doświadczeń wstępnych z rodami 
jęczmienia browarnego i pastewnego przedstawiono metodę klasyfikowania rodów ze 
względu na  wysokość plonowania i stabilność. 
 
4. WIELOCECHOWE METODY STATYSTYCZNE W ZASTOSOWANIU DO 
DOŚWIADCZE Ń  Z JĘCZMIENIEM JARYM 
 

Weryfikację eksperymentalną proponowanych metod statystycznych jedno- i 
wielocechowych przeprowadzono na danych rzeczywistych uzyskanych ze stacji hodowli 
roślin. Dane te dotyczyły dwóch serii doświadczeń wstępnych z rodami i wzorcami 
jęczmienia jarego browarnego i pastewnego. Seria doświadczeń wstępnych z rodami 
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jęczmienia browarnego obejmowała 6 doświadczeń z 27 rodami i 3 wzorcami (Blask, 
Olympic, Suweren), natomiast seria doświadczeń wstępnych z rodami i wzorcami jęczmienia 
pastewnego obejmowała doświadczenia z 42 rodami i 3 wzorcami (Soldo, Olympic i 
Suweren) przeprowadzonych w tych samych 6 stacjach hodowli roślin. Obserwacje 
przeprowadzono dla wielu cech, między innymi dla: plonu (PLON), liczby dni do kłoszenia 
(LDK, mączniaka (MAC) wysokości (WYS) i rdzy źdźbłowej (RDK). Dla danych z wyżej 
omówionych doświadczeń przeprowadzono kompleksowe wielocechowe  analizy 
statystyczne doświadczeń wstępnych z rodami i wzorcami jęczmienia jarego oraz analizy 
statystyczne plonu rodów jęczmienia ze szczególnym uwzględnieniem interakcji ze 
środowiskiem. 
   

Wnioski 
 

1. Przedstawiona w pracy koncepcja   opracowywania wyników serii doświadczeń  
    wielocechowych z rodami i wzorcami, oparta na kompleksowym wykorzystaniu  
    statystycznych metod wielu zmiennych umożliwia całościowe spojrzenie na wielocechowe  
    wyniki doświadczalne. 
2. Ogólny wielowymiarowy model liniowy i oparta na nim wielocechowa  analiza wariancji,  
     umożliwiają stosowanie odpowiednio wybranych metod statystycznych 
3. Jako miarę wielocechowego podobieństwa zarówno rodów jak i środowisk przyjęto  
    odległość Mahalanobisa wraz z odległością krytyczną umożliwiającą testowanie jej 
    istotności. 
4. W celu prezentacji graficznej konfiguracji rodów scharakteryzowanych wieloma cechami  
    zaproponowano analizę zmiennych kanonicznych umożliwiającą  przedstawienie wyników  
    w zredukowanej przestrzeni (na płaszczyźnie). 
5. Zaproponowany model mieszany obserwacji plonu w serii doświadczeń z jęczmieniem  
    jarym   umożliwił przeprowadzenie klasyfikacji rodów ze względu na wysokość  
     plonowania i stabilność. 
6.  Serie doświadczeń wstępnych z rodami i wzorcami jęczmienia jarego przeprowadzone w 3  
     kolejnych latach zostały wykorzystane do weryfikacji zaproponowanej metody oceny    
     „postępu hodowlanego” rodów. 
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