
Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 
 

Tadeusz Zając, Józef Bieniek*, Robert Witkowicz, Maciej Gierdziewicz* 
Akademia Rolnicza w Krakowie, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin  
* Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt 

Indywidualny wkład komponentów struktury  
w kształtowanie plonu nasion rzepaku ozimego 

Individual share of yield components  
in winter oilseed rape yield formation 

Celem pracy było określenie procentowego 
udziału istotnie oddziaływujących na plon ele-
mentów jego struktury oraz zależności korela-
cyjnych między różnymi kategoriami plonu 
a elementami ich struktury, z uwzględnieniem 
położenia biosocjalnego łuszczyny na rozgałę-
zieniu. Jako zmienne zależne przyjęto plon 
rzeczywisty (zebrany) na dwóch poziomach 
produkcyjności: minimalny i maksymalny oraz 
plon oszacowany (wyliczony) w oparciu o bez-
względne wartości jego elementów struktural-
nych. Oszacowano korelacje fenotypowe mię-
dzy plonem a jego elementami strukturalnymi. 
Obliczono także współczynnik determinacji r2 
dla wyliczonych równań regresji wielokrotnej, 
w oparciu o dane niestandaryzowane i standary-
zowane. Zakres wartości plonu i jego cech 
strukturalnych wskazuje na występowanie 
bardzo dużej zmienności w ich obrębie. 
Korelacje fenotypowe między plonem a jego 
cechami strukturalnymi wskazują na zróżnico-
wane ich oddziaływanie. Obsada roślin oddzia-
ływała ujemnie na wysokość plonu nasion 
z 1 ha. Najsilniejsza dodatnia korelacja wystą-
piła między liczbą nasion w łuszczynie a plo-
nem rzeczywistym. Dodatnia, lecz słabsza 
korelacja wystąpiła pomiędzy plonem nasion 
a liczbą łuszczyn na roślinie. Nie stwierdzono 
istotnego wpływu masy 1000 nasion na wyso-
kość plonu. Wielkość indywidualnego oddzia-
ływania poszczególnych elementów struktural-
nych jest różna w odniesieniu do plonu rzeczy-
wistego i oszacowanego. W odniesieniu do 
plonu rzeczywistego zdecydowanie największy 
udział miała liczba nasion w łuszczynie, 
następnie obsada roślin — najmniejszy zaś 
liczba łuszczyn na roślinie. 

The paper aimed at determining the percentage 
of structural components which significantly 
affect the yield and correlations among various 
yield categories and their structural elements, 
with regard to biosociological localization of 
pods on a branch. Actual yield gathered on two 
productivity levels: minimal and maximal, and 
estimated yield — calculated on the basis of its 
structural components absolute values —were 
assumed dependant variables. Phenotypic 
correlations between yield and its structural 
elements were estimated. Determination 
coefficient r2 for calculated multiple regression 
equations was also computed on the basis of 
non-standardized and standardized data. The 
range of yield and its component values 
indicated a great variability within them. 
Phenotypic correlations between yield and its 
components indicate their diversified influence. 
Stand density negatively affected the seed yield 
per ha. The strongest positive correlation 
occurred between the number of seeds per pod 
and actual yield. Positive, though weaker 
correlation, was observed between seed yield 
and a number of pods per plant. No significant 
effect of 1000-grain weight on the amount of 
yield was detected. The magnitude of specific 
influences of individual structural elements is 
different for actual and estimated yield. 
However, concerning actual yield the number 
of seeds per pod had the greatest influence, 
stand density and the number of pods per plant 
had the smallest effect. 
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Wstęp 

Plon nasion rzepaku ozimego uzyskiwany w warunkach doświadczalnych  
i produkcyjnych, kształtowany jest przez cztery elementy strukturalne — liczbę 
roślin na jednostce powierzchni, liczbę łuszczyn na roślinie, liczbę nasion w łusz-
czynie i masę 1000 nasion — a bezwzględne wartości tych elementów struktural-
nych podają Fabry (1992), Anonim (1995), Vašak i in. (1996), Zając i in. (1997). 
Próby wyjaśnienia zależności zachodzących pomiędzy elementami struktury  
a plonem nasion rzepaku ozimego podejmowane były przez wielu autorów (Grosse 
i Geissler (1987), Szczygielski (1990), Ogrodowczyk i in. (1996). Autorzy ostatniej 
z cytowanych prac podkreślają, że "...mimo licznych badań wiedza o wzroście  
i rozwoju a także o kształtowaniu się plonu rzepaku ozimego jest nadal niewystar-
czająca". Stwierdzona przez nich interakcja genotypu ze środowiskiem odnosi się 
do niektórych spośród badanych rodów, nie wskazuje jednak na rodzaj mecha-
nizmu na poziomie osobniczym i łanu roślin. 

Według Muśnickiego (1989) podstawowym komponentem strukturalnym jest 
zagęszczenie roślin, które w warunkach Polski zależy w 90% od przebiegu 
zimowania rzepaku, a tylko w 8% od warunków agrotechnicznych. Dane czeskie 
wskazują na interakcje zachodzące pomiędzy terminem i ilością wysiewu oraz 
stopniem zaopatrzenia roślin w azot (Kuchtowa i in. 1996, Vasak i in. 1996). 
Wielkością oraz zmiennością elementów strukturalnych, kształtujących się  
w dalszych etapach wzrostu i rozwoju roślin rzepaku, zajmowali się Anonim 
(1995), Muśnicki i in. (1997). Podjęto również próbę uchwycenia zależności 
pomiędzy plonem nasion a elementami strukturalnymi z uwzględnieniem zjawiska 
kompensacji, które ilościowo próbowali scharakteryzować Rudko i Szot (1996).  

W dostępnej literaturze mało jest doniesień o występujących współzależ-
nościach korelacyjnych i regresyjnych pomiędzy plonem nasion a elementami jego 
struktury. Dotychczas w krajowej literaturze jedynie Muśnicki (1979) wykazał 
poprzez rachunek regresji zależność plonu nasion rzepaku ozimego od siedmiu 
skorelowanych z nim cech, z których dwie to masa 1000 nasion i liczba nasion  
w łuszczynie. 

Celem pracy było określenie udziału istotnie oddziaływujących na plon 
elementów jego struktury. Zakres porównań poszerzono o zależności korelacyjne 
między różnymi kategoriami plonu a elementami jego struktury, z uwzględnieniem 
położenia biosocjalnego łuszczyny na rozgałęzieniu. 
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Materiał i metody 

Niniejsza praca stanowi kontynuację badań opisanych w publikacji Zająca  
i in. (1998), w której podano warunki agrotechniczne, siedliskowe i pogodowe 
prowadzonych doświadczeń. 

Plon nasion standaryzowano na 8% zawartość H2O, z uwzględnieniem zanie-
czyszczeń organicznych. Przed zbiorem oszacowano zagęszczenie roślin na 
powierzchni 1 m2, a dla 10 roślin z każdej odmiany, w latach 1995–96, wykonano 
pomiary biometryczne polegające na ustaleniu liczby łuszczyn. W odniesieniu do 
liczby nasion w łuszczynie przyjęto następujące założenia metodyczne — analizie 
poddawano 1, 6, 11 i 16 łuszczynę danego rozgałęzienia, licząc od jego podstawy, 
co pozwoliło na miarodajne określenie zmienności liczby nasion w łuszczynie  
w zależności od jej położenia biosocjalnego na rozgałęzieniu. Takie podejście 
metodyczne wynikało z bardzo dużej pracochłonności tego pomiaru wykonywa-
nego na znacznej próbie roślin. 

Masę tysiąca nasion (MTN) określano po zbiorze według ogólnie przyjętej 
metodyki. 

Jako zmienne zależne przyjęto plon rzeczywisty (zebrany) na dwóch 
poziomach produkcyjności: minimalny i maksymalny oraz plon oszacowany 
(wyliczony) w oparciu o bezwzględne wartości jego elementów strukturalnych. Dla 
wymienionych kategorii plonu i ich elementów strukturalnych obliczono średnią 
arytmetyczną, odchylenie standardowe oraz rozstęp. 

Na początku obliczeń uwzględniono wszystkie elementy struktury plonu 
nasion: liczbę roślin na jednostce powierzchni, liczbę łuszczyn na roślinie, liczbę 
nasion w łuszczynie i MTN. Po wstępnych obliczeniach wpływ MTN okazał się 
nieistotny, dlatego indywidualny udział tej cechy w kształtowaniu plonu nasion 
został pominięty.  

Oszacowano także plon nasion z jednostki powierzchni (ha) uwzględniając 
tylko jedną z badanych 4 łuszczyn rozgałęzienia w celu określenia charakteru 
występujących zależności między poszczególnymi kategoriami plonu a plonem 
oszacowanym na podstawie łuszczyn z tego samego położenia biosocjalnego. 
Obliczenia wykonano przy pomocy pakietu statystycznego SAS (Statistical 
Analysis System), po uprzednim sprawdzeniu charakteru rozkładu cech, metodą 
Shapiro-Wilka. Analizowane cechy miały rozkład normalny.  

Oszacowano korelacje fenotypowe pomiędzy plonem a jego elementami struk-
turalnymi. Obliczono także współczynnik determinacji r2 dla wyliczonych równań 
regresji wielokrotnej, w oparciu o dane niestandaryzowane i standaryzowane. 
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Standaryzację danych przeprowadzono sposobem opisanym przez Zająca i in. 
(1997) wykorzystując procedurę podaną przez Mądrego i in. (1995) w oparciu  
o następujący wzór:  

xi = (Xi – mi)/si

gdzie: 
xi  — zmienne standaryzowane, 
Xi  — zmienne w skali oryginalnej, 
mi  — wartości oczekiwane zmiennej przyczynowej i skutkowej w skali oryginalnej, 
si  — odchylenie standardowe. 

Udział procentowy poszczególnych elementów struktury oddziaływujących 
istotnie na plon nasion oszacowano według wzoru:  

zj = [(bj rjy Sj)/ r2 Sy] x 100 
gdzie: 

zj  — wskaźnik udziału [%],  
bj  — cząstkowy współczynnik regresji, 
rjy  — współczynnik korelacji, 
Sj  — odchylenie standardowe zmiennej niezależnej, 
r2  — współczynnik determinacji, 
Sy  — odchylenie standardowe zmiennej zależnej. 

Omówienie wyników 

Charakterystykę podstawowych cech strukturalnych plonu nasion rzepaku 
ozimego zamieszczono w tabeli 1. Dane te odnoszą się do dwóch kategorii plonu: 
rzeczywistego i oszacowanego oraz ich elementów strukturalnych, określanych 
empirycznie. Średnia wartość plonu rzeczywistego (t/ha) na poziomie minimalnym 
i maksymalnym wynosiła odpowiednio 2,35 i 2,53, przy zbliżonym odchyleniu 
standardowym, w granicach 0,95 t/ha. Plon nasion rzepaku oszacowany na 
podstawie elementów strukturalnych był znacznie wyższy i wynosił 5,85 t/ha przy 
bardzo dużej jego zmienności (s.d. = 3,90 t/ha). 

Zagęszczenie roślin było umiarkowane i wykazywało niewielką zmienność 
(v% = 13,2%). Przeciętna liczba łuszczyn na roślinie wynosiła około 272 sztuk  
i cechowała ją szczególnie duża zmienność (s.d. = 149). Bardziej stabilnymi 
cechami były: liczba nasion w łuszczynie i masa tysiąca nasion, wynoszące 
odpowiednio 20,3 ± 5,23 i 3,50 ± 0,59. 
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Tabela 1 
Wartości średnie i zmienność cech strukturalnych plonu nasion rzepaku ozimego 
Mean values and variability of winter rape yield components (n = 198) 

Zakres 
Range 

 
Cecha 
Trait 

 
Średnia 
Mean 

Odchylenie
standardowe

Standard 
deviation min. max. 

Plon — Yield [t/ha]     

•  rzeczywisty — actual  
     — minimalny — minimal 
     — maksymalny — maximal 

 
2,35 
2,53 

 
0,94 
0,96 

 
0,78 
0,94 

 
3,33 
3,61 

•  oszacowany — estimated 5,85 3,90 0,19 21,8 

Obsada [szt./m2] — Plant density per m2 30,7 4,26 23,3 38,5 

Liczba łuszczyn na roślinie [szt.] 
Number of seads per plant 

271,5 149,1 11,0 673,0 

Liczba nasion w łuszczynie [szt.] 
Number of seads per pod 

20,3 5,23 4,1 30,1 

Masa tysiąca nasion [g] 
Weight of a thousend grains 

3,50 0,59 2,74 4,60 

 
Współczynnik korelacji fenotypowej między minimalnym a maksymalnym 

plonem rzeczywistym nasion wynosił r = 0,995***, co dowodzi występowania 
ścisłej relacji między porównywanymi kategoriami plonu (tab. 2). Natomiast 
współczynniki korelacji między plonem oszacowanym na podstawie jego 
elementów strukturalnych a rzeczywistym plonem minimalnym i maksymalnym 
przyjęły umiarkowane wartości. Stwierdzone różnice w poziomie zależności 
korelacyjnych są wynikiem znacznie większej zmienności obserwowanej w 
przypadku plonu oszacowanego, w porównaniu do zależności cechującej plon 
rzeczywisty. Można przypuszczać, że czynnikami modyfikującymi zmienność były 
przyczyny losowe — pękanie części łuszczyn w wyniku wiatru, opadów i skoków 
temperatury — których nasilenie obserwowano między pobraniem roślin do analiz 
biometrycznych i strukturalnych a sprzętem roślin przy pomocy kombajnu 
poletkowego. Najprawdopodobniej największe ubytki plonu nasion nastąpiły 
wśród roślin wysokich, dominujących nad łanem. 

Z wartości współczynników korelacji fenotypowych zamieszczonych w dru-
giej części tabeli 2 wynika, że zależności między plonem rzeczywistym — 
minimalnym i maksymalnym, a plonem oszacowanym w oparciu o łuszczyny  
o różnym położeniu biosocjalnym na rozgałęzieniach bocznych są bardzo zbliżone 
i mieszczą się w przedziale r = od 0,407 do 0,471. W przedziale tym ponadto 
mieszczą się współczynniki korelacji między plonem rzeczywistym a oszacowa-
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nym na podstawie średniej ze wszystkich badanych łuszczyn. Na uwagę zasługują 
dużo wyższe i bardzo zbliżone do siebie współczynniki korelacji fenotypowych 
między plonem oszacowanym ze średnich wszystkich łuszczyn, a plonem 
oszacowanym tylko w oparciu o łuszczyny z danego położenia biosocjalnego. 
Przedstawione wyżej prawidłowości pozwalają na uzyskanie podobnego poziomu 
dokładności oszacowań plonu nasion w oparciu o jedną wybraną łuszczynę. 

Tabela 2 
Współczynniki korelacji fenotypowych między rzeczywistym plonem nasion na 
dwóch poziomach oraz: a — plonem oszacowanym w oparciu o elementy 
strukturalne; b — plonem uwzględniającym biosocjalne położenie łuszczyny na 
rozgałęzieniu bocznym — Coefficients of phenotypic correlations between actual 
seed yield on two levels and: a — yield estimation of structural elements; b — yield 
with regard to biosociological localization of pod on side branch 

Plon — Yield 

rzeczywisty — actual 

 
Wyszczególnienie 

Specification 
minimalny 

minimal 
maksymalny 

maximal 

oszacowany  
 estimated 

a: plon oszacowany w oparciu o elementy strukturalne — yield estimation of structural elements 
— minimalny — minimal 1,000 0,995*** 0,447***

— maksymalny — maximal  1,000 0,430***

— oszacowany — estimated   1,000 

b: położenie łuszczyny — pod localization 
1 0,437** 0,420** 0,979***

6 0,427** 0,412** 0,989***

11 0,424** 0,407** 0,978***

16  0,471*** 0,456** 0,968***

 
W tabeli 3 zamieszczono współczynniki korelacji fenotypowych pomiędzy 

plonem rzeczywistym, na dwóch poziomach, plonem oszacowanym a elementami 
struktury plonu. Najsilniejsza i dodatnia zależność wystąpiła między rzeczywistym 
plonem nasion a liczbą nasion w łuszczynie (r > 0,7). Nieco niższą korelację 
stwierdzono między plonem rzeczywistym a liczbą łuszczyn na roślinie (r > 0,51). 
Dodatnie korelacje, lecz o odmiennych tendencjach, ujawniły się między wzmian-
kowanymi elementami struktury a plonem oszacowanym. Zaobserwowane prawid-
łowości dowodzą, że wraz ze wzrostem wartości tych elementów strukturalnych 
oczekiwać możemy wyższego plonu nasion rzepaku. Odmienna zależność 
wystąpiła między plonem a zagęszczeniem roślin przed zbiorem. Oszacowane 
współczynniki korelacji były istotne i ujemne, a taki układ zależności wskazuje, że 
wzrost plonu nasion rzepaku nie może być osiągnięty wyłącznie w oparciu  
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o zwiększenie obsady roślin. Wyniki te są zgodne z danymi Vašaka (1998), który 
dla intensywnej technologii uprawy rzepaku zaproponował podobne zagęszczenie. 
Należy podkreślić fakt wystąpienia istotnej i ujemnej, aczkolwiek niewielkiej, 
współzależności pomiędzy plonem oszacowanym a zagęszczeniem roślin.  

Tabela 3 
Współczynniki korelacji fenotypowych między plonem rzeczywistym nasion na 
dwóch poziomach, plonem oszacowanym a elementami strukturalnymi plonu — 
Coefficients of phenotypic correlations among actual yield of seeds on two levels, 
estimated yield and yield components 

Plon — Yield 

rzeczywisty — actual 

 
Element struktury 
Structural element 

minimalny 
minimal 

maksymalny 
maximal 

oszacowany 
estimated 

Obsada roślin — Plant density per m2  – 0,5984**  – 0,5829** – 0,0808* 

Liczba łuszczyn na roślinie 
Number of pods per plant 

0,5322** 0,5166** 0,8973** 

Liczba nasion w łuszczynie 
Number of seeds per pod 

0,7324** 0,7235** 0,5684** 

 
W tabeli 4 zamieszczono współczynniki regresji wielokrotnej oszacowane dla 

elementów strukturalnych plonu. Oszacowań dokonano na danych niestandary-
zowanych i standaryzowanych. Jak stwierdzono na podstawie danych niestandary-
zowanych regresja masy 1000 nasion na ich plon okazała się nieistotna, dlatego 
cechę tę pominięto w dalszych oszacowaniach. W oparciu o dane standaryzowane 
oszacowano współczynniki regresji wielokrotnej dla elementów struktury plonu. 
Współczynniki regresji oszacowane na podstawie danych standaryzowanych 
posłużyły do określenia wielkości udziału poszczególnych elementów struktury  
w kształtowaniu plonu rzeczywistego i oszacowanego. Procedurę oszacowań 
omówiono szczegółowo wcześniej, w rozdziale "Materiał i metody". 

Dane zamieszczone w tabeli 5 pokazują wielkość oddziaływania posz-
czególnych elementów struktury na plon nasion rzepaku ozimego. Największy 
udział — dochodzący do 60% — w kształtowaniu rzeczywistego plonu miała 
liczba nasion w łuszczynie. Spośród pozostałych elementów struktury, najmniejszy 
był udział liczby łuszczyn na roślinie (od 11 do 12%). Udział zagęszczenia roślin  
w kształtowaniu plonu nasion nie przekroczył 30%. Odmienne proporcje udziału 
poszczególnych elementów struktury wystąpiły w przypadku plonu oszacowanego. 
Przedstawione zależności w odniesieniu do liczby łuszczyn na roślinie i liczby 
nasion w łuszczynie a plonem — rzeczywistym i oszacowanym — wskazują na 
komplementarność ich wzajemnych oddziaływań. 
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Tabela 4 
Wartości współczynników regresji wielokrotnej oszacowanych dla elementów 
strukturalnych plonu: a — niestandaryzowanych; b — standaryzowanych  
Values of multiple regression coefficients estimated for yields components:  
a — standarized; b — non-standarized 

Plon — Yield 
rzeczywisty — actual 

 
Element struktury 
Structural element minimalny 

minimal 
maksymalny

maximal 

oszacowany 
estimated 

a — dane niestandaryzowane — non-standarized data 
Wyraz wolny równania regresji —  Intercept 2,356*** 2,461*** –15,008*** 
Obsada roślin — Plant density per m2 –0,070*** –0,069*** 0,337*** 
Liczba łuszczyn na roślinie 
Number of pods per plant 

0,001* 0,001* 0,023*** 

Liczba nasion w łuszczynie 
Number of seeds per pod 

0,093*** 0,096*** 0,205*** 

Masa tysiąca nasion — Weight of a thousand seeds r.n. — n.s. r.n. — n.s. r.n. — n.s. 

b — dane standaryzowane — standarized data 
Wyraz wolny równania regresji —  Intercept  0,002 –0,002 –0,001 
Obsada roślin — Plant density per m2 –0,318*** –0,306*** 0,369*** 
Liczba łuszczyn na roślinie 
Number of pods per plant 

0,154* 0,141* 0,894*** 

Liczba nasion w łuszczynie 
Number of seeds per pod 

0,518*** 0,521*** 0,276*** 

 
Tabela 5 

Udział zmienności poszczególnych elementów struktury plonu w kształtowaniu plonu 
rzeczywistego nasion na dwóch poziomach i plonu oszacowanego [%] — Influence  
of individual yield components on actual seed yield formation on two levels and on 
estimated yield [%]. 

Plon — Yield 
rzeczywisty — actual 

 
Element struktury 
Structural element minimalny 

minimal 
maksymalny 

maximal 

oszacowany 
estimated 

Obsada roślin — Plant density per m2 29,3 28,4 –3,2 
Liczba łuszczyn na roślinie 
Number of pods per plant 

12,4 11,4 86,3 

Liczba nasion w łuszczynie 
Number of seeds per pod 

58,3 60,2 16,9 

Razem [%] — Total  100,0 100,0 100,0 
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Wnioski 

1. Zakres wartości plonu i jego cech strukturalnych wskazuje na występowanie 
bardzo dużej zmienności w ich obrębie. Niemniej, pomiędzy plonami: 
rzeczywistym a oszacowanym występują wysoko istotne dodatnie korelacje. 

2. Korelacje pomiędzy plonem rzeczywistym i oszacowanym na podstawie 
średniej dla wszystkich łuszczyn a oszacowaniami plonu w oparciu o różne 
położenie łuszczyn na rozgałęzieniach, wykazują podobne prawidłowości. 

3. Korelacje fenotypowe między plonem a jego elementami strukturalnymi wska-
zują na zróżnicowane ich oddziaływanie. Obsada roślin pomimo, że była niska 
(x = 30,7 ± 4,26), oddziaływała ujemnie na wysokość plonu nasion z 1 ha. 
Najsilniejsza dodatnia korelacja wystąpiła między liczbą nasion w łuszczynie  
a plonem rzeczywistym. Podobny lecz słabszy charakter zależności wystąpił 
pomiędzy plonem nasion a liczbą łuszczyn na roślinie. Nie stwierdzono istot-
nego wpływu masy 1000 nasion na wysokość plonu. 

4. Wielkość indywidualnego oddziaływania poszczególnych elementów struktu-
ralnych jest różna w odniesieniu do plonu rzeczywistego i oszacowanego.  
W odniesieniu do plonu rzeczywistego zdecydowanie największy udział miała 
liczba nasion w łuszczynie, następnie obsada roślin, a najsłabszy udział 
wykazywała liczba łuszczyn na roślinie. 
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