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Дудар І., Влох В., Литвин О., Бомба М., Дудар О. Кореляційний зв’язок урожайності з елементами її 
структури у гібридів картоплі залежно від рівня мінерального живлення 

Висвітлено результати кореляційних зв’язків урожайності з елементами її структури у гібридів картоплі 
залежно від рівня мінерального живлення. Мінеральні добрива вносили з розрахунку N45P45K60 (фон А) і N90P90K120 
(фон Б). Виявлено взаємозалежність між окремими господарсько цінними ознаками у нащадків, створених за участі 
сортів різного походження: Луговська, Зарево, Сож, Gгаnоlа, Карпатська, Мавка, Слава, Полонина.  

У результаті гібридологічного аналізу генеративних нащадків різних комбінацій, під впливом рівня 
мінерального живлення виявлено кореляційну залежність між урожайністю та кількістю бульб у кущі та їхньою 
середньою масою. Коефіцієнт кореляції між урожайністю й кількістю бульб у кущі в різних комбінаціях залежно 
від агрофону коливався від +0,55±0,13 до +0,84+0,06. У комбінаціях Мавка × Зарево, Слава ×Зарево, Луговська × 
Grаnоlа спостерігали тенденцію до збільшення коефіцієнтів кореляції між цими ознаками за збільшення рівня 
мінерального живлення. 

У комбінаціях Карпатська × Зарево, Полонина × Сож, Луговська × Сож, Мавка × Grаnоlа виявлено зворотну 
закономірність. Коефіцієнт кореляції у поєднаннях Карпатська × Зарево на фоні А був більший (+0,65±0,11), ніж на 
фоні Б (+0,55±0,13). У нащадків сортів Карпатська × Сож чіткої закономірності не виявлено. Коефіцієнти кореляції 
між урожайністю й кількістю бульб у кущі на фоні А і на фоні Б становили +0,73±0,08.  

Найвищі коефіцієнти кореляції спостерігали між урожайністю й кількістю бульб у нащадків комбінації 
Полонина × Сож та урожайністю і середньою масою бульби – у гібридів комбінації Карпатська × Зарево 
(+0,84±0,06 та +0,71±0,11), що засвідчує високу і середньододатну залежність між показниками.  

Виявлена тенденція до збільшення коефіцієнтів кореляції між урожайністю і масою бульб та зниження 
взаємозв’язку між кількістю бульб у кущі та їхньою середньою масою за зростання агрофону. 

Ключові слова: картопля, продуктивність, селекція, сіянець, сорт, батьківські форми, кореляція. 
 

Dudar I., Vlokh V., Lytvyn O., Bomba M., Dudar O. Correlation relations of yield and elements of its 
structure in potato hybrids referring to the level of mineral nutrition 

The article presents results of correlation relations of yield and elements of its structure in potato hybrids referring to 
the level of mineral nutrition. Mineral fertilizers were applied in the norms N45P45K60 (background A) and N90P90K120 
(background B). 

The work defines relationship between some economically valuable features of descendants, created with 
participation of the varieties of different origin: Luhovska, Zarevo, Sozh, Granola, Karpatska, Mavka, Slava, Polonyna. 

Having obtained results of the hybrid analysis of generative descendants of different combinations, as well as under 
impact of the level of mineral nutrition, the experiment suggests a correlation dependence between yield and number of 
tubers in a bush and their average weight. The ratio of correlation between yield and number of tubers in a bush in different 
combinations, depending on agricultural background, variated from +0,55±0,13 to +0,84+0,06. In the combinations Mavka 
× Zarevo, Slava × Zarevo, Luhovska × Granola, one observes the tendency to increase of the ratio of correlation between 
those features under the increased level of mineral nutrition. 

In the combinations Karpatska × Zarevo, Polonyna × Sozh, Luhovska × Sozh, Mavka × Granola, the inverse 
dependence was marked. The ratio of correlation in the combinations Karpatska × Zarevo on the background A was higher 
(+0,65±0,11) than on the background B (+0,55±0,13). 

Descendants of the varieties Karpatska × Sozh did not demonstrate a clear regularity. Correlation ratios between 
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yield and number of tubers in a bush on the background A and on the background B constituted (+0,73±0,08). 
The highest ratio of correlation is indicated between the yield and number of tubers in a bush (+0,84+0,06 Polonyna 

× Sozh), as well as yield and the average weight of a tuber (+0,71±0,11 Karpatskyi × Zarevo), which confirms the average 
positive and high dependence between the indicators.  

The defined tendency to increase of the correlation ratio between yield and weight of tubers, and reduction of the 
inverse relation between the number of tubers in a bush and their average weight under increased agricultural background.  

Key words: potato, productivity, selection, plantlet, variety, genealogy, parental forms, correlation.  
 
Постановка проблеми. Пріоритетом роз-

витку агропромислового комплексу України є 
створення конкурентоспроможних, високоврожай-
них сортів і гібридів картоплі, розробка енерго-
ощадних технологій вирощування та переробка 
бульб із виготовленням повноцінних харчових 
продуктів. 

Для успішного виконання цього актуального 
завдання потрібно розробляти ефективні методи 
досліджень, створювати відповідний вихідний ма-
теріал, всебічно його вивчати для залучення у 
гібридизацію. 

Вивчення кореляційних залежностей, які є 
теоретичною основою селекції рослин, дає змогу 
виявити характер змін взаємозв’язків між госпо-
дарсько цінними ознаками у картоплі залежно від 
умов вирощування.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблема створення конкурентоспроможних сор-
тів картоплі знайшла своє відображення в нау-
кових працях вітчизняних учених [1–8]. У селекції  
високоврожайних сортів картоплі з підвищеним 
вмістом сухих речовин потрібно мати вихідні фор-
ми, які б оптимально поєднували ознаки струк-
тури врожаю (кількість бульб у кущі і середню 
масу однієї бульби). Тому важливе значення для 
підвищення результативності добору мають дослі-
дження біологічного взаємозв’язку між госпо-
дарсько цінними ознаками. 

Зокрема, П. Рокицький [5] на підставі своїх 
досліджень визначає високу залежність взаємо-
зв’язку між ознаками за коефіцієнтом кореляції 
0,7 і більше. Середній зв’язок між ознаками ви-
значається коефіцієнтом кореляції 0,5–0,6, 
низький – до 0,5. 

Ще М. Гончаров [2] зазначав, що уро-
жайність значною мірою корелює з кількістю 
бульб (+0,702±0,013) та їхньою масою 
(0,509±0,010), але ці ознаки між собою перебу-
вають у певній взаємозалежності: від слабодо-
датної до середньовід’ємної. Зважаючи на це, 
автор запропонував враховувати ці ознаки в 
доборі форм для селекції. 

Кореляційний зв’язок між важливими якос-
тями сортів та гібридів картоплі висвітлено в 
працях [3; 4; 6–8]. 

Зокрема, Р. Ільчук, А. Осипчук [3] виявили 
комбінації, де врожайність потомства залежала від 
фенотипу батьківських форм. Успадкування 
ознаки врожайності мало проміжний характер, 
гетерозис і депресію. 

Щодо впливу умов вирощування та взаємо-
зв’язку між господарсько цінними ознаками кар-
топлі в літературних джерелах зустрічаємо нечис-
ленну кількість даних. Так, М. Гончаров [2] 
встановив вплив агрофону на кореляційну залеж-
ність між урожайністю та її елементами. Ви-
явлено, що у більшості проаналізованих сортів 
спостерігається тенденція до збільшення коефі-
цієнтів кореляції між урожайністю і масою бульб 
та зниження зворотного взаємозв’язку між кіль-
кістю бульб у кущі та їхньою середньою масою за 
збільшення агрофону. 

 
Постановка завдання. Нашим завданням 

було встановити взаємозалежність між окремими 
господарсько цінними ознаками гібридів картоплі 
та виявити вплив рівня мінерального живлення на 
коефіцієнти парної кореляції. 

 
Виклад основного матеріалу. Досліди про-

водили на полях кафедри технологій у рос-
линництві Навчально-наукового центру Львівсь-
кого національного аграрного університету.  
Ґрунт – темно-сірий опідзолений середньосуг-
линковий. 

Для з’ясування залежності між господарсько 
цінними ознаками гібридів картоплі у схре-
щування були залучені сорти різного адаптивного 
потенціалу та генетичного походження: Луговсь-
ка, Зарево, Сож, Gгаnоlа, Карпатська, Мавка, 
Слава, Полонина.  

Агротехніка вирощування загальноприйнята 
для зони. Мінеральні добрива вносили з розра-
хунку N45P45K60 (фон А) і N90P90K120 (фон Б). 

У результаті гібридологічного аналізу гене-
ративних нащадків різних комбінацій під впливом 
рівня мінерального живлення виявлено коре-
ляційну залежність між урожайністю та кількістю 
бульб у кущі та їхньою середньою масою (див. 
табл.). Коефіцієнт кореляції між урожайністю й 
кількістю бульб у кущі у різних комбінаціях 
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залежно від агрофону коливався від +0,55±0,13 до 
+0,84±0,06.  

У комбінаціях Мавка × Зарево, Слава × 
Зарево, Луговська × Grаnоlа спостерігали тен-
денцію до збільшення коефіцієнтів кореляції між 
цими ознаками за зростання рівня мінерального 
живлення. Так, у поєднанні сортів Мавка × Зарево 
коефіцієнт кореляції на фоні А становив 
+0,57±0,12, тоді як на фоні Б – +0,79±0,08. У 
поєднаннях сортів Слава × Зарево і Луговська × 
Grаnоlа на фоні А (N45Р45К60) коефіцієнти 
кореляції коливалися від +0,69±0,10 до +0,71±0,08 
і на фоні Б (N90Р90К120) – від +0,81±0,07 до 
+0,74±0,09. У комбінаціях Карпатська × Зарево, 
Полонина × Сож, Луговська × Сож, Мавка × 
Grаnоlа виявлено зворотну закономірність. Коефі-
цієнт кореляції у поєднаннях Карпатська × Зарево 
на фоні А був більший (+0,65±0,11), ніж на фоні Б 
(+0,55±0,13). 

У нащадків сортів Карпатська × Сож чіткої 
закономірності не виявлено. Коефіцієнти коре-
ляції між урожайністю і кількістю бульб в кущі на 
фоні А і на фоні Б становили +0,73±0,08.  

Взаємозв’язок між урожайністю і середньою 
масою бульби також показує переважно середньо-
додатну і високу залежність між показниками (від 
+0,26±0,12 до +0,71±0,11). Причому майже в усіх 
комбінаціях  коефіцієнти  кореляції  були  вищими  

на підвищених агрофонах. Так, у групі комбінацій, 
де за батьківську форму використовували сорт 
Зарево (Карпатська × Зарево, Мавка × Зарево, 
Слава × Зарево), спостерігали тенденцію до збіль-
шення коефіцієнтів кореляції між цими ознаками 
за зростання рівня мінерального живлення.  

У поєднанні сортів Мавка × Зарево коефі-
цієнт кореляції на фоні А становив +0,49±0,11, 
тоді як на фоні Б – +0,58±0,10. У комбінаціях 
сортів Слава × Зарево і Карпатська × Зарево на 
фоні А (N45Р45К60) коефіцієнти кореляції коли-
валися від 0,50±0,09 до 0,61±0,11 і на фоні Б 
(N90Р90К120) – від +0,54±0,11 до +0,71±0,11. 

У другій групі схрещувань, де за батьківську 
форму використовували сорт Сож, лише у поєд-
нанні сортів Луговська × Сож виявлено зворотну 
закономірність. Коефіцієнт кореляції на фоні А 
був більший (+0,70±0,08), ніж на фоні Б 
(+0,64±0,11).  

У третій групі схрещувань зі сортом Grаnоlа 
(Мавка × Grаnоlа, Луговська × Grаnоlа) виявлено 
зростання коефіцієнтів кореляції на підвищеному 
агрофоні. 

Коефіцієнти кореляції між кількістю бульб у 
кущі і середньою масою коливалися від слабодо-
датнього значення +0,07±0,11, до слабовід’ємно- 
го – 0,03±0,12.  

 
Таблиця 

Взаємозв’язок між урожайністю та її елементами у генеративних гібридів  
залежно від фону удобрення 

Коефіцієнт парної кореляції між: 
урожайністю і 
кількістю бульб 

урожайністю і масою 
 1 бульби 

кількістю і масою 
1 бульби 

Комбінація 
схрещування Ф

он
 

r ± Sr t r r ± Sr t r r ± Sr t r 
А +0,65+0,11 5,90 +0,61±0,11 5,55 +0,09+0.14 0,64 Карпатська 

× Зарево Б +0,55+0,13 4,23 +0,71+0,11 6,45 -0,10+0,15 0,67 
А +0,57+0,12 4,75 +0,49+0,11 4,45 +0,29+0,13 2,23 Мавка 

× Зарево Б +0,79+0,08 9,88 +0,58+0,10 5,80 +0,07±0,13 0,54 
А +0,69+0,10 6,90 +0,50+0,09 5,56 +0,13+0,13 1,00 Слава 

× Зарево Б +0,81+0,07 11,6 +0,54±0,11 4,91 -0,03+0,12 0,25 
А +0,84+0,06 14,0 +0,26+0,12 2,17 +0,24+0,12 2,00 Полонина 

× Сож Б +0,68+0,08 8,50 +0,52+0,09 5,78 +0,17+0,11 1,55 
А +0,74+0,08 9,25 +0,70+0,08 8,75 +0,10+0,11 0,91 Луговська 

× Сож Б +0,71±0,11 6,45 +0,64+0,11 5,82 +0,07+0,15 0,47 
А +0,73+0,08 9,13 +0,42+0,10 4,20 +0,21+0,11 1,91 Карпатська 

× Сож Б +0,73+0,08 9,13 +0,45±0,11 4,09 +0,14+0,12 1,17 
А +0,79+0,07 11,3 +0,53+0,10 5,30 +0,09+0,12 0,75 Мавка 

× Grаnоlа Б +0,66+0,10 6,60 +0,65+0,10 6,50 -0,08+0,13 0,62 
А +0,71+0,08 8,88 +0,64+0,09 7,11 +0,07+0,11 0,64 Луговська 

× Grаnоlа Б +0,74+0,09 8,22 +0,70+0,10 7,00 +0,10±0,13 0,77 
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Висновки. Кореляційні взаємозв’язки у 
гібридів змінювалися залежно від добору бать-
ківських пар та фону мінерального живлення. 
Найвищі коефіцієнти кореляції виявлено між 
урожайністю і кількістю бульб у нащадків ком-
бінації Полонина × Сож та урожайністю і се-
редньою масою бульби у гібридів комбінації 
Карпатська × Зарево (+0,84±0,06 та +0,71±0,11), 
що засвідчує високу і середньододатну залежність 
між показниками. 

Виявлена тенденція до збільшення коефі-
цієнтів кореляції між урожайністю і масою бульб 
та зниження взаємозв’язку між кількістю бульб у 
кущі та їхньою середньою масою за зростання 
агрофону. 
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