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Наведено результати вивчення кореляційних зв’язків між окремими морфологічними і госпо-

дарсько-цінними ознаками ЧС-форм цукрових буряків. Запропоновано використовувати встановлені 

залежності в подальшій селекційній роботі зі створення простих гібридів цукрових буряків, адапто-

ваних до умов Лісостепу України. 
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 Серед біологічних явищ, за рахунок яких можливо значною мірою і за короткий 

термін підвищити рівень продуктивності сільськогосподарських культур, перше місце  посі-

дає  гетерозис. Підвищення рівня гомозиготності впливає на життєздатність та  продуктив-

ність рослин, особливо перехреснозапильних, до яких належить така культура, як цукрові 

буряки  (В. vulgaris L.) [1, 2].  

Успіх селекції цукрових буряків значною мірою залежить від генетичної цінності ви-

хідного матеріалу. До генофонду сучасних ліній ставляться досить жорсткі вимоги щодо 

забезпечення високого рівня гетерозису в новостворених гібридів за врожаєм коренеплодів 

та насіння. Крім того, вихідний матеріал повинен мати високі якісні і кількісні показники – 

схожість насіння, енергію проростання, масу 1000 насінин, врожайність, цукристість та збір 

цукру, генетичну стійкість до абіотичних і біотичних стресів, високий рівень успадкування 

цих ознак в потомстві [3–5].  

На сучасному етапі проблема створення гетерозисних гібридів цукрових буряків з 

високим генетичним потенціалом урожайності є надзвичайно важливою й  актуальною для   

світової селекції цієї культури. Вона включає в себе цілеспрямоване створення нового ви-

хідного матеріалу, розробку та практичне використання сучасних методів селекції, які дають   

можливість перейти до наукового проектування технологічно доцільних гетерозисних гібри-

дів із заздалегідь передбачуваними параметрами продуктивності шляхом поєднання в одно-

му  генотипі  комплексу ознак і властивостей,  від яких залежить формування  урожайності 

культури [6].  

   Вивчення кореляційних зв’язків між морфологічними і господарсько-цінними оз-

наками ЧС-ліній цукрових буряків дає змогу селекціонерові проводити оцінку і попередній 

добір вихідного матеріалу на ранніх етапах селекції за непрямими ознаками [7]. 

  Для встановлення кореляційних зв’язків між окремими морфологічними і госпо-

дарсько-цінними ознаками у 64-х ЧС-ліній цукрових буряків в 2008–2010 рр. на базі Ін-

ституту коренеплідних культур були проведені дослідження. Досліди виконані  відповідно 

до загальноприйнятих методик [8, 9].  

  При визначені кореляційних зв’язків ЧС-лінії цукрових буряків були розподілені на 

три групи: перша і друга  –  за якістю насіння; третя  –  за найвищими показниками збору 

цукру та якістю насіння. Мета досліджень – встановлення тісних кореляційних зв’язків між 

масою 1000 насінин, енергією проростання і схожістю у тих генотипів, насіння яких про-

ростало при температурі 10 
0
С, а вони в свою чергу відзначалися важливими селекційними 

ознаками – однонасінністю, урожайністю, цукристістю і збором цукру. 

За даними літературних джерел [10], кореляційні зв’язки між окремими ознаками вва-

жаються:   сильними  – при  r = 0,66–0,99;  середніми – при   r = 0,33–0,65  і  слабкими – при  

r < 0,33. 

Характеризуючи першу групу (табл. 1), яка включала в себе 34 номери, слід зазначити, 

що високий кореляційний зв'язок відмічено між ознаками збір цукру та  врожайність – r = 

0,95. 



Розрахунки взаємозв’язків між масою 1000 насінин та енергією проростання цієї групи 

селекційних матеріалів показують ефективність використання кореляцій для ведення ціле-

спрямованого добору кращих ліній за вказаними ознаками. У наших дослідах встановлено 

зворотний кореляційний зв’язок середнього рівня між масою 1000 насінин та енергією про-

ростання. 
 

1. Кореляційні зв’язки між деякими морфологічними і господарсько-цінними ознаками 

 ЧС-ліній цукрових буряків першої групи селекційних номерів  

 (Інститут коренеплідних культур, 2008–2010 рр.) 
 

   
Ознака 

Енергія  
пророс-
тання 

Схожість,  
% 

Одно-
насінність, 

% 

Урожай-
ність,  
т/га 

Цукрис-
тість,  

% 

Збір  
цукру,  

т/га 
Маса 1000 насінин, г -0,33 0,26 -0,22 -0,15 0,11 -0,12 

Енергія проростання – -0,20 0,02 0,15 -0,11 0,11 
Схожість, % – – -0,15 -0,09 0,13 -0,04 
Однонасінність, % – – – 0,19 0,28 0,25 
Урожайність, т/га – – – – -0,06 0,95 
Цукристість, % – – – – – 0,25 
Збір цукру, т/га – – – – – – 

 

 Взаємозв’язки між іншими ознаками є слабкими і варіюють у межах   0,22–0,28. 

Для другої групи селекційних матеріалів, яка налічує 15 номерів (табл. 2) сильні 

кореляційні зв’язки відмічено між ознаками врожайність та збір цукру – 0,82. Цукристість 

певною мірою впливає на збір цукру, а тому добір високоцукристих селекційних матеріалів є 

головним критерієм при створенні гетерозисних гібридів. У наших дослідженнях між цими 

ознаками  встановлено середній прямий кореляційний зв'язок – 0,40. 

Достовірний і стабільний зв’язок середньої сили виявлено також між показниками 

маса 1000 насінин і збір цукру  – 0,36, що підтверджує залежність показників продуктивності 

від якості насіння.  

Однонасінність є важливою ознакою чоловічих стерильних матеріалів, отримання 

яких пов’язане з впливом інбредної депресії на вихідний матеріал. При цьому знижуються і 

якісні показники насіння. У наших дослідах між схожістю і однонасінністю зафіксовано 

середній зв'язок на рівні 0,33. 
 

2. Кореляційні зв’язки між деякими морфологічними і господарсько-цінними ознаками 

ЧС-ліній цукрових буряків другої групи селекційних номерів   

(Інститут коренеплідних культур, 2008–2010 рр.) 
 

  Ознака 

Енергія 

пророс-

тання 

Схожість,  

% 

Одно- 

насінність, 

% 

Урожай- 

ність,  

т/га 

Цукрис-

тість,  

% 

Збір  

цукру, 

т/га 

Маса 1000 насінин, г 0,28 0,03 0,17 0,31 0,20 0,36 

Енергія проростання – -0,51 0,14 -0,23 -0,16 -0,31 

Схожість, % – – 0,33 0,01 0,15 -0,08 

Однонасінність, % – – – 0,00 -0,19 -0,13 

Урожайність, т/га – – – – -0,03 0,82 

Цукристість, % – – – – – 0,40 

Збір цукру, т/га – – – – – – 

 

Зворотний середній зв'язок встановлений між схожістю і енергією проростання – -0,51, 

що вказує на залежність між енергією проростання і схожістю насіння. 

Найбільш слабкі взаємозв’язки виявлено між схожістю і масою 1000 насінин (r = 0,03) 

та між урожайністю і схожістю (r = 0,01).  



До третьої групи вихідних селекційних форм (табл. 3) віднесено 15 номерів, які ха-

рактеризуються різним рівнем кореляційної залежності. 
 

 3. Кореляційні зв’язки між деякими морфологічними і господарсько-цінними ознаками 

 ЧС-ліній цукрових буряків третьої групи селекційних номерів  

 (Інститут коренеплідних культур, 2008–2010 рр.) 
 

Ознака 

Енергія 

пророс-

тання 

Схожість,  

% 

Одно-

насінність,  

% 

Урожай-

ність,  

т/га 

Цукрис-

тість, 

 % 

Збір  

цукру, 

 т/га 

Маса 1000 насінин, г 0,07 -0,30 -0,39 -0,37 0,21 -0,29 

Енергія проростання – 0,25 -0,20 -0,39 0,30 -0,15 

Схожість, % –  – 0,49 0,19 0,17 0,57 

Однонасінність, % – – – 0,43 -0,30 0,24 

Урожайність, т/га  – – – – -0,79 0,43 

Цукристість, % – – – – – 0,21 

Збір цукру, т/га – – – – –  – 

 

Сильних кореляційних зв’язків між ознаками, що були досліджені, для даної групи 

матеріалів не встановлено. Зв’язки середньої сили виявлено між збором цукру і схожістю (r = 

0,57) та однонасінністю і схожістю (r = 0,49).  

Це означає, що в гетерозисній селекції перевагу слід надавати ЧС-лініям з високими 

показниками схожості та однонасінності.  

Найбільш слабкі взаємозв’язки виявлено між енергією проростання і масою 1000 

насінин – r = 0,07.  

Висновок. У процесі створення і оцінки ЧС-ліній цукрових буряків  на ранніх етапах 

селекції   можливо проводити ефективний добір кращих генотипів за непрямими ознаками.  
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