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Метою дослідження було провести оцінювання мінливості господар-
сько цінних ознак: кількості стручків на центральному суцвітті, довжини 
стручка та кількості насінин у стручку в ліній мутантного походження 
ріпаку ярого. Дослідження виконували впродовж 2014–2015 рр. в умо-
вах дослідного поля НВЦ БНАУ. Вихідним матеріалом були чотири лінії 
мутантного походження ріпаку ярого, отримані із сорту Магнат, після об-
роблення його насіння мутагенами. За контроль брали насіння сорту 
Магнат і сорт-стандарт Марія. За результатами досліджень виділено: за 
кількістю стручків на центральному суцвітті лінії мутантного походжен-
ня ІВР 16–7, ІВР 16–5 та ІВР 16–2. У лінії ІВР 16–7 в середньому за роки 
досліджень отримано 34,7 шт. стручків на головному суцвітті, у мутантних 
форм ІВР 16–5 – 34,4 шт. та у ІВР 16–2 – 33,8 шт. відповідно, що переви-
щувало сорт-стандарт Марія – 30,0 шт. та вихідний сорт Магнат – 23,5 шт. 
У лінії мутантного походження ІВР 16–2 відмічено найслабше варіювання 
ознаки, середнє значення показника коефіцієнта варіації (V, %) становило 
7,4 %, дисперсії (s2) – 6,8 та стандартного відхилення (s) – 2,6. Усі вказані ви-
ще мутантні форми проявляли стабільність формування кількості стручків 
на центральному суцвітті за роки проведення досліджень. Найбільшу дов-
жину стручка отримано у лінії ІВР 16–7 – 7,6 см. Більшу довжину стручка 
за контролі отримано також у ІВР 16–5 – 7,4 см. За коефіцієнтом варіації всі 
досліджувані лінії мутантного походження ріпаку ярого характеризувалися 
слабким та середнім варіюванням ознаки (V=3,5–13,6 %). Найбільшу кіль-
кість насінин у стручку (28,2 шт.) отримано у лінії мутантного походження 
ІВР 16–7, середнє значення показника перевищувало сорт-стандарт Марія 
та вихідний сорт Магнат на 1,7 шт. насінин. Ця лінія характеризувалася се-
реднім варіюванням ознаки, на що вказував отриманий коефіцієнт варіації 
V=11,9 і 14,8 %. Лінія мутантного походження ІВР 16–5 (27,7 шт.) також 
виділялася підвищеною кількістю насінин у стручку, порівнюючи з кон-
тролями. У ІВР 16–2 сформувалася кількість насінин у стручку 27,4 шт., 
лінія відмічалася слабким варіюванням (V, %) ознаки – 5,7 і 6,6 % у роки 
проведення досліджень.
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Постановка проблеми. Посіви ріпаку ма-
ють тенденцію до значного розширення площі, 
особливо з появою 00 сортів і гібридів [1, 2]. 
Особливу зацікавленість становить можли-
вість збільшення посівів не стільки озимого, 
а саме ярого ріпаку, тому що ризик його ви-

рощування менший, оскільки виключається 
можливий негативний вплив несприятливих 
погодних умов перезимівлі, та має коротший 
вегетаційний період розвитку [3, 4].

Нові сорти, гібриди ріпаку ярого мають ха-
рактеризуватися комплексом основних цінних 
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господарських ознак, а також стабільною реа-
лізацією їх у мінливих умовах навколишнього 
середовища.

На сьогодні гостро постає питання знижен-
ня затратної частини на вирощування продук-
ції ріпаківництва [5, 6]. Для цього необхідним 
є створення високоврожайних сортів ярого й 
озимого ріпаку, які б одночасно з підвищени-
ми показниками врожайності та якості мали у 
своєму геномі ознаки стійкості проти абіотич-
них та біотичних чинників навколишнього се-
редовища [7, 8].

Вирішення цієї проблеми можливе завдяки 
створенню вихідного матеріалу, отриманню на 
його основі сортів ріпаку ярого з високим рів-
нем урожайності, адаптивності до несприятли-
вих кліматичних умов, доброї якості насіння, 
що сприятиме поліпшенню харчових власти-
востей насіння на відсутність ерукової кислоти 
та знижений вміст глюкозинолатів [1, 9].

Аналіз останніх досліджень. Упродовж 
тисячоліть примітивна селекція формувалася 
на відборі спонтанних мутацій. Основна ча-
стина вирощуваних рослин набула культурних 
ознак за впливу людини. Постійний вплив з 
боку природи та людини спричинив якісні та 
кількісні мутаційні зміни [10].

Як стверджував відомий шведський гене-
тик А. Густафсон (1968), практична цінність 
індукування мутацій буде зростати з напрямом 
прямих методів їх виділення у полі, лаборато-
ріях, теплицях. Добір бажаних ознак має базу-
ватися на науково обгрунтованих методах, від 
виділення певного мутанта до впровадження у 
виробництво нового сорту є довгим процесом 
[11, 12].

У селекційній практиці часто використо-
вують мутагени хімічної природи, завдяки їх 
здатності можна індукувати значний спектр 
позитивних змін [13, 14]. За допомогою інду-
кованого мутагенезу можна змінити декілька 
ознак, роз’єднати ознаки, які успадковуються 
зчеплено, скоротити терміни виведення сор-
тів [15–18]. Високоефективні мутагени хіміч-
ної структури були виділені Й.А. Рапопортом 
(1996) і Ш. Ауербах (1978) [19].

Метою дослідження було провести оці-
нювання мінливості кількості стручків на 
центральному суцвітті, довжини стручка та 
кількості насінин у стручку в ліній мутантного 
походження ріпаку ярого.

Матеріал і методи дослідження. Дослі-
дження виконували впродовж 2014–2015 рр. в 
умовах дослідного поля НВЦ БНАУ. Вихідним 
матеріалом були чотири лінії мутантного похо-
дження ріпаку ярого, отримані із сорту Магнат, 
після оброблення його насіння мутагенами.

За контроль брали насіння сорту Магнат і 
сорт-стандарт Марія.

Біометричний аналіз виконували за Г.Ф. Ла-
кіним [20] за середнім зразком 25 рослин за по-
казниками: кількість стручків на центральному 
суцвітті, довжина стручка та кількість насінин 
у стручку. Отримані біометричні дані обробля-
ли методом варіаційної статистики, дисперсій-
ного аналізу за програмою Statistica-8.

Результати дослідження та обговорення. 
За результатами дослідження кількості струч-
ків на центральному суцвітті у ліній мутантно-
го походження, виділено номери, які впродовж 
двох років зберігали вирівняність ознаки неза-
лежно від погодних умов (табл. 1).

Найбільша кількість стручків на централь-
ному суцвітті сформувалася у ліній мутантно-
го походження ІВР 16–7, ІВР 16–5 та ІВР 16–2. 

У ІВР 16–7 в 2014 році було отримано 
32,6±0,9 шт. стручків на центральному суц-
вітті, а в 2015 році – 36,7±1,1 шт., в серед-
ньому становило 34,7 шт., що перевищувало 
сорт-стандарт Марія (30,0 шт.) на 4,7 стручка, 
а вихідний сорт Магнат (23,5 шт.) – на 11,2 шт. 
відповідно.

Значну кількість стручків отримано у му-
тантної форми ІВР 16–5 (34,4 шт.), що на 4,4 шт. 
більше за стандарт та на 10,9 – за сорт Маг-
нат. Ця лінія мутантного походження мала не-
значне коливання формування ознаки за роки 
досліджень, що знаходиться в межах похибки, 
у 2014 р. утворилося 33,8±1,4 шт. і в 2015 р. – 
35,0±1,0 шт. За середнім значенням коефіцієн-
та варіації (12,5 %) у ІВР 16–5 відмічено серед-
ню мінливість формування кількості стручків 
на центральному суцвітті. Значення дисперсії, 
стандартного відхилення також було середнім 
(табл. 1). 

Дещо меншу кількість стручків на цен-
тральному суцвітті отримано у лінії мутант-
ного походження ІВР 16–2 (33,8 шт.), що пе-
ревищувало значення стандарту та вихідного 
сорту. У 2014 році у цієї лінії сформувалося 
32,7±0,7 шт., а в 2015 р. – 34,8±0,8 шт. струч-
ків. Ця мутантна форма характеризувалася 
слабким варіюванням ознаки, на що вказує от-
римане середнє значення показника коефіцієн-
та варіації – 7,4 %. Розсіювання ознаки також 
було незначним (s2=6,8, s=2,6), що відмічає 
стабільність формування кількості стручків на 
центральному суцвітті.

Менша кількість стручків проти сор-
ту-стандарту Марія та вихідного сорту Магнат 
сформувалася на головному суцвітті у лінії ІВР 
16–4 (27,0 шт.). Значення дисперсії у цієї лінії 
було найвищим, порівнюючи з іншими дослі-
джуваними мутантними формами. 
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Усі досліджувані лінії мутантного похо-
дження мали слабке та середнє варіювання 
кількості стручків на центральному суцвітті 
(табл. 1).

Значну увагу приділяють ознаці довжи-
на стручка, оскільки зі збільшенням довжини 
стручка, відбувається збільшення кількості на-
сінин у ньому [8].

Результати мінливості та варіювання дов-
жини стручка (2014–2015 рр.) у ліній мутант-
ного походження наведено в таблиці 2.

Довжина стручка у мутантних ліній варію-
вала залежно від умов року досліджень. Най-
більшу довжину стручка отримано у форми 
ІВР 16–7 – 7,6 см в середньому за два роки. Од-
нак ця лінія виділялася довшим стручком, і ок-
ремо в роки досліджень: у 2014 році – 7,5 см та 
в 2015 – 7,6 см, що перевищувало сорт-стандарт 
Марія (7,1 см) та вихідний сорт Магнат (7,2 см). 
Мінливість ознаки у ІВР 16–7 у 2014 році 
була слабкою (V=5,7 %), а в 2015 – середньою 
(V=11,9 %).

Більшу довжину стручка за сорт-стан-
дарт та вихідний сорт також отримано у лінії 
ІВР 16–5. У лінії мутантного походження 
сформувалася довжина стручка у 2014 році – 
7,3 см, а в 2015 році – 7,5 см, що в середньо-
му становило 7,4 см, що на 0,3 см більше за 
сорт Марія та на 0,2 см – за сорт Магнат. Ця 
мутантна форма характеризувалася слабким 
варіюванням ознаки (V=4,8 %) у 2014 році та 
середнім (V=13,6 %) у 2015 році.

Дещо меншу довжину стручка отримано у 
ліній мутантного походження ІВР 16–4 – 7,2 см 
та ІВР 16–2 – 7,1 см. У лінії  ІВР 16–2 сформу-
валася довжина стручка така сама, як і в сор-
ту-стандарту.

За коефіцієнтом варіації всі досліджувані 
лінії мутантного походження ріпаку ярого ха-
рактеризувалися майже вирівняним значенням 
довжини стручка у роки проведення дослі-
джень, значення становило від 3,5 до 13,6 %, 
що відповідає слабкому та середньому варію-
ванню ознаки.

Таблиця 1 – Варіювання кількості стручків на центральному суцвітті ліній мутантного походження ріпаку ярого 
                    (середнє за 2014–2015 рр.)

Селекційний 
номер

Кількість стручків 
на центральному суцвітті, шт. Середнє за 

2 роки, шт.
Дисперсія, 

s2

Стандартне 
відхилен-

ня, s

Коефіцієнт 
варіації, %

2014 р. 2015 р.

Марія St 31,0±0,8 28,9±1,0 30,0 7,0 2,7 9,0

Магнат 23,1±0,5 24,0±0,7 23,5 20,3 4,5 16,9

ІВР 16-2 32,7±0,7 34,8±0,8 33,8 6,8 2,6 7,4

ІВР 16-4 24,0±1,5 25,9±1,3 27,0 19,3 4,4 16,2

ІВР 16-5 33,8±1,4 35,0±1,2 34,4 18,5 4,3 12,5

ІВР 16-7 32,6±0,9 36,7,±1,1 34,7 10,8 3,3 9,5

Таблиця 2 – Варіювання довжини стручка в ліній мутантного походження ріпаку ярого (2014–2015 рр.)

Селекційний 
номер

Довжина стручка, см Коефіцієнт варіації, V (%)

2014 р 2015 р
Середнє за 

2 роки
±від стандарта 2014 р. 2015 р.

Марія St 7,0±0,1 7,1±0,1 7,1 0,0 3,9 4,8

Магнат 7,1±0,1 7,2±0,2 7,2 +0,1 5,9 7,0

ІВР 16–2 7,0±0,2 7,1±0,1 7,1 0,0 7,8 6,9

ІВР 16–4 7,0±0,1 7,3±0,2 7,2 +0,1 3,5 11,0

ІВР 16–5 7,3±0,1 7,5±0,3 7,4 +0,3 4,8 13,6

ІВР 16–7 7,5±0,1 7,6±0,2 7,6 +0,5 5,7 11,9
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Кількість насінин у стручку є головною 
цінною господарською ознакою продуктив-
ності ріпаку, від якої залежить урожайність 
культури.

За даними таблиці 3 найбільшу кількість 
насінин у стручку (28,2 шт.) отримано у лі-
нії мутантного походження ІВР 16–7, у якої 
в 2014 році зав’язалося 27,1±0,5 шт. насінин, 
а в 2015 році – 29,3±0,7 шт., середнє значення 
показника перевищувало сорт-стандарт Марія 
та вихідний сорт Магнат (+1,7 шт.).

Цей зразок характеризувався середнім ва-
ріюванням ознаки, на що вказував отриманий 
коефіцієнт варіації у роки проведення дослі-
джень V=11,9 і 14,8 %. 

Більшу кількість насінин у стручку отри-
мано у лінії мутантного походження ІВР 16–5 
– 27,7 шт., що на 1,2 насінини більше за серед-
нє значення сорту-стандарту (26,5 шт.). У лінії 
також сформувалася найбільша кількість на-
сінин у 2014 році – 27,4±0,7 шт., проти інших 
мутантних номерів (табл. 3).

Мутантна лінія ІВР 16–2 також переви-
щувала сорт-стандарт та вихідний сорт на 
0,9 шт., середня кількість насінин у стручку 
становила 27,4 шт. Ця лінія характеризувала-

ся слабким варіюванням ознаки у роки дослі-
джень – 5,7 і 6,6 %.

Майже на рівні із сортом-стандартом Марія 
та вихідним сортом Магнат сформувалося на-
сінин у стручку в лінії мутантного походження 
ІВР 16–4 – 26,6 шт.

Мінливість ознаки кількості насінин у 
стручку за роки проведення досліджень була 
слабкою та середньою, коефіцієнт варіації в 
2014 році варіював від 3,7 до 13,2 %, а у 2015 
році – від 4,6 до 14,8 %.

Висновки. Виділено, за кількістю струч-
ків на центральному суцвітті, лінії мутантно-
го походження ІВР 16–7 (34,7 шт.), ІВР 16–5 
(34,4 шт.) та ІВР 16–2 (33,8 шт.); за довжиною 
стручка – ІВР 16–7 (7,6 см), ІВР 16–5 (7,4 см); 
за кількістю насінин у стручку – ІВР 16–7 
(28,2 шт.), ІВР 16–5 (27,7 шт.). Ці лінії перевищу-
вали вихідний сорт Магнат та сорт-стандарт Ма-
рія за досліджуваними ознаками. Вони харак-
теризувалися слабким і середнім варіюванням 
мінливості ознак та проявом стабільності попри 
різні погодні умови у роки проведення дослі-
джень. Лінії мутантного походження ІВР 16–7, 
ІВР 16–5, ІВР 16–2 становлять практичний інте-
рес для подальшого селекційного процесу.

Таблиця 3 – Варіювання кількості насінин у стручку в ліній мутантного походження ріпаку ярого (2014–2015 рр.)

Селекційний номер
Кількість насінин у стручку, шт. Коефіцієнт варіації, V (%)

2014 р 2015 р
Середнє за 

2 роки
±від стандарта 2014 р. 2015 р.

Марія St 26,7±0,2 26,3±0,2 26,5 0,0 3,7 6,1
Магнат 25,9±0,3 27,0±0,3 26,5 0,0 9,9 4,6

ІВР 16–2 25,9±0,4 28,9±0,3 27,4 +0,9 5,7 6,6
ІВР 16–4 25,6±0,8 27,6±0,5 26,6 +0,1 13,1 10,9
ІВР 16–5 27,4±0,7 28,0±0,6 27,7 +1,2 13,2 11,4
ІВР 16–7 27,1±0,5 29,3±0,7 28,2 +1,7 11,9 14,8
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Оценка изменчивости хозяйственно ценных при-
знаков у линий мутантного происхождения рапса 
ярового

Куманская Ю.А., Шубенко Л.А.
Целью исследования было провести оценку изменчи-

вости хозяйственно ценных признаков: количества струч-
ков на центральном соцветии, длины стручка и количе-

ства семян в стручке в линий мутантного происхождения 
рапса ярового. Исследования выполняли в 2014–2015 гг. 
в условиях опытного поля НВЦ БНАУ. Исходным мате-
риалом были четыре линии мутантного происхождения 
рапса ярового, полученные из сорта Магнат, после обра-
ботки его семян мутагенами. Контролем были сорт Маг-
нат и сорт-стандарт Мария. По результатам исследований 
выделено: по количеству стручков на центральном соцве-
тии мутантные линии ИВР 16–7, ИВР 16–5 и ИВР 16–2. 
В линии мутантного происхождения ИВР 16–7 в сред-
нем за годы исследований получено 34,7 шт. стручков 
на главном соцветии, у мутантных форм ИВР 16–5 – 
34,4 шт. и в ИВР 16–2 – 33,8 шт. соответственно, что 
превышало сорт-стандарт Мария – 30,0 шт. и исходный 
сорт Магнат – 23,5 шт. В линии мутантного происхож-
дения ИВР 16–2 отмечено слабое варьирование призна-
ка, среднее значение показателя коэффициента вариации 
(V, % ) – 7,4 %, дисперсии (s2) – 6,8 и стандартного от-
клонения (s) – 2,6. Все вышеуказанные мутантные фор-
мы проявляли стабильность формирования количества 
стручков на центральном соцветии за годы проведения 
исследований. Наибольшую длину стручка получено в 
линии ИВР 16–7 – 7,6 см. Больше длину стручка по срав-
нению к контролям получено также в ИВР 16–5 – 7,4 см. 
По коэффициенту вариации все исследуемые линии 
мутантного происхождения рапса ярового характери-
зовались слабым и средним варьированием признака 
(V = 3,5–13,6 %). Наибольшее количество семян в струч-
ке (28,2 шт.) получено в линии мутантного происхожде-
ния ИВР 16–7, среднее значение показателя превышало 
сорт-стандарт Мария и исходный сорт Магнат на 1,7 шт. 
семян. Эта линия характеризовалась средним варьиро-
ванием признака, на что указывал полученный коэф-
фициент вариации V= 11,9 и 14,8 %. Линия мутантного 
происхождения ИВР 16–5 (27,7 шт.) также выделялась 
повышенным количеством семян в стручке по сравнению 
с контролями. В ИВР 16–2 сформировалось количество 
семян в стручке 27,4 шт., линия имела слабое варьиро-
вание (V, %) – 5,7 и 6,6 % признака в годы проведения 
исследований.

Ключевые слова: линия мутантного происхожде-
ния, рапс яровой, мутагенез, селекция, количество струч-
ков на центральном соцветии, длина стручка, количество 
семян в стручке.

Assessment of the variability of economically valu-
able traits in spring rape lines of mutant origin 

Kumanska Yu., Shubenko L.
The aim of the research was to assess the variability 

of economically valuable traits: the number of pods on the 
central infl orescence, the length of the pod and the number 
of seeds in the pod, in lines of mutant origin of spring rape. 
The studies were carried out in 2014–2015 in the conditions 
of the experimental fi eld ETC of BNAU. The starting mate-
rial was four lines of mutant origin of spring rape obtained 
from the Magnat variety after treatment of its seeds with 
mutagens. Variety Magnat and variety-standard Maria were 
taken for control. According to the research results, the fol-
lowing were identifi ed: by the number of pods on the cen-
tral infl orescence, the mutant lines IVR 16–7, IVR 16–5 and 
IVR 16–2. In the line of mutant origin IVR 16–7, on average, 
over the years of research, 34.7 pods were obtained on the 
main infl orescence, in mutant forms IVR 16–5 – 34.4 pods. 
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and in IVR 16–2 – 33.8 pcs. respectively, which exceeded 
the standard variety Maria – 30.0 pcs. and the original variety 
Magnat – 23.5 pcs. In the line of mutant origin IVR 16–2, 
there was a slight variation of the trait, the average value of 
the coeffi  cient of variation (V, %) was 7.4 %, the variance 
(s2) was 6.8, and the standard deviation (s) was 2.6. All of 
the above mutant forms showed stability in the formation 
of the number of pods on the central infl orescence over the 
years of research. The longest pod length was obtained in 
the IVR 16–7 line – 7.6 cm. A larger pod length compared 
to the controls was also obtained in the IVR 16–5 – 7.4 cm. 
According to the coeffi  cient of variation, all the studied lines 
of mutant origin of spring rape were characterized by weak 
and medium varying the sign (V = 3.5–13.6 %). The largest 

number of seeds in a pod (28.2 pcs.) Was obtained in the line 
of mutant origin IVR 16–7, the average value of the indicator 
exceeded the standard variety Maria and the original variety 
Magnat by 1.7 seeds. This line was characterized by an av-
erage variation of the trait, as indicated by the obtained coef-
fi cient of variation V = 11.9 and 14.8 %. The line of mutant 
origin IVR 16–5 (27.7 pcs.) Was also distinguished by an 
increased number of seeds in the pod compared to controls. 
In IVR 16–2, the number of seeds in the pod was formed 
– 27.4 pcs., The line had a weak variation (V, %) – 5.7 and 
6.6 % of the trait in the years of research.

Key words: line of mutant origin, spring rape, mutagen-
esis, selection, number of pods on the central infl orescence, 
pod length, number of seeds in a pod.

Copyright: Куманська Ю.О., Шубенко Л.А. © This is an open-access 
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in 
any medium, provided the original author and source are credited.

Куманська Ю.О.                     ID: https://orcid.org/0000-0001-5945-5737


