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У статті наведено результати кореляційно-регресійного аналізу дев’яти 
комерційних сортів льону олійного запорізької селекції. Встановлено 
дуже тісний прямий кореляційний зв’язок між урожайністю та  масою 
насіння з 1 рослини (r = 0,99), урожайністю та кількістю бічних стебел на 
рослині (r = 0,92), між масою насіння з 1 рослини та кількістю бічних 
стебел (r = 0,93), а також тісну кореляцію між тривалістю вегетаційного 
періоду та висотою (r = 0,87) і між висотою рослини та кількістю бічних 
стебел (r = 0,83). Відсутність дуже слабких та невелика кількість слабких 
зв’язків між перемінними обумовлена присутністю в досліджуваних 
сортах подібних комплексів відселектованих ознак. Застосування 
кореляційно-регресійного аналізу дозволило отримати моделі елементів 
продуктивності культури. Розраховані рівняння регресії підвищать 
ефективність селекційної роботи з культурою завдяки прогнозуванню 
важливих господарських ознак. 
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Вступ. Основним завданням селекції рослин – є підвищення 

врожайності.  Урожай являє собою результат життєвого циклу, який 

пройшла рослина, а максимальний урожай – це реалізація найбільш 

сприятливої рівноваги між усіма його компонентами. На думку С. 
Бороєвича, урожайність – складна ознака, навіть «суперознака». Вона 

включає в себе велику кількість складових елементів кількісного 

характеру з полігенною генетичною основою (Boroevich 2015). Саме на 
врожайності, як на кінцевій рівнодіючий відображається все що відбулося 

в ході онтогенезу рослини, і тому вона найбільше схильна до впливу зі 

сторони різних факторів зовнішнього середовища. В цьому і полягає 
причина, за якою селекції на урожайність приділяється особлива увага й 

затрачується на неї найбільше роботи.  

Селекція на високу урожайність льону олійного – є одним з 

пріоритетних напрямів, разом з селекцією на олійність та змінений 
жирнокислотний склад олії. Запорізька селекційна школа успішно працює 

в цьому напрямі і результат цієї роботи – створені в різні роки 13 сортів, 

розроблена модель сорту для Степової зони, різноманітний вихідний 
матеріал й методологічна база створення сортів (Poliakova 2015, 2019; 

Lyakh 2014). 

Для встановлення закономірностей зв’язків між кількісними та 

якісними ознаками, з’ясування складних взаємовідносин багатьох різних 
причин і їх взаємного впливу однієї на іншу в селекційній практиці  все 

ширше застосовується статистичний кореляційно-регресійний аналіз 
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(Ushkarenko аt all 2013). При такому підході функціональна залежність між 
ознаками визначається  математичним лінійним рівнянням. Кореляційно-

регресійний аналіз в агрономії найчастіше  використовується для 

встановлення залежності врожайності, як найбільш результативної ознаки, 

від інших господарсько-цінних ознак, або умов вирощування культури. 
Метою наших досліджень було встановлення кореляційних 

взаємозв’язків урожайності з основними господарсько-цінними ознаками 

льону олійного та отримання рівнянь регресії елементів продуктивності 
для підвищення ефективності подальшої селекційної роботи з цією 

культурою.  

Матеріали та  методи дослідження 

Польові досліди проводили на дослідній ділянці кафедри садово-
паркового господарства та генетики Запорізького національного 

університету протягом 2011-2015 рр. Для досліджень використовували 

сорти льону олійного селекції ІОК НААНУ: Південна ніч, Дебют, Айсберг, 
Орфей, Золотистий, Ківіка, Водограй, Патрицій. 

Закладка дослідів проводилась відповідно до рекомендацій (Lyakh, 

Poliakova 2008).   
Данні статистично обробляли (Lakin 1990). 

Результати дослідження та їхнє обговорення 

При вивченні різноманіття селекційного матеріалу за багатьма 

ознаками бажано враховувати особливості взаємозв’язків, не обмежуючись 
характеристикою кожної ознаки окремо. Нами було виявлено кореляційні 

зв’язки між основними господарсько-цінними ознаками дев’яти 

досліджуваних сортів льону олійного запорізької селекції (табл. 1).  
Таблиця 1 

Коефіцієнти кореляції (r) між основними господарсько-цінними 

ознаками сортів льону олійного (2011-2015 рр.) 

Н
о
м

ер
 о

зн
ак

и
 

Ознака 

Ознака 

2 3 4 5 6 7 

1 ТВП, діб 
0,87± 
0,06 

0,49± 
0,08 

0,73± 
0,11 

0,74± 
0,10 

0,48± 
0,11 

0,72± 
0,08 

2 
Висота рослини, 
см 

Х 
0,68± 
0,11 

0,83± 
0,09 

0,73± 0,11 
0,69± 
0,08 

0,76± 
0,10 

3 
Маса  насіння з 1 
рослини, г 

- Х 
0,93± 
0,04 

0,41± 
0,11 

0,99± 
0,01 

0,83± 
0,08 

4 
Кількість бічних 
стебел, шт 

- - Х 
0,61± 
0,10 

0,92± 
0,05 

0,93± 
0,05 

5 
Маса 1000 
насінин,шт. 

- - - Х 
0,40± 
0,08 

0,68± 
0,11 

6 
Урожайність, 
 т/га 

- - - - Х 
0,83± 
0,05 

7 Олійність, % - - - - - Х 
 

За п’ятирічними оцінками сортів льону олійного виділені кореляції 

урожайності з основними господарсько-цінними ознаками, що мають 
високий рівень і достатньо стабільні в різних погодних умовах. Дуже 

тісний прямий кореляційний зв’язок встановлено між урожайністю та  
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масою насіння з 1 рослини (r = 0,99±0,01), урожайністю та кількістю 
бічних стебел на рослині (r = 0,92±0,05). З висотою рослини виявлено 

зв'язок середньої сили (r = 0,69±0,08), а з тривалістю вегетаційного періоду 

(r = 0,48±0,11) і масою 1000 насінин (r = 0,40±0,08) – низький. Виявлено, 

що між досліджуваними показниками відсутні зворотні кореляційні 
зв’язки. 

Оцінка сили зв’язку показала існування прямого, дуже тісного 

кореляційного зв’язку між масою насіння з 1 рослини та кількістю бічних 
стебел (r = 0,93±0,04), та між кількістю бічних стебел та олійністю (r 

= 0,93±0,05), а також тісного кореляційного зв’язку між ТВП та висотою 

рослин (r = 0,87±0,06) і між висотою рослин та кількістю бічних стебел (r = 

0,83±0,09).  
Відмічено, що слабкі зв’язки існують між масою 1000 шт. насінин 

та урожайністю і масою насіння з 1 рослини, відповідно: r = 0,40; r = 0,41. 

Як можна бачити з представленої кореляційної плеяди, між іншими 
показниками існують високі та середні взаємозв’язки, що необхідно 

приймати до уваги при розробці селекційних програм.  

Урожайність насіння – найголовніша ознака, що характеризує 
генетичний потенціал  сучасних сортів льону олійного. Тому нами було 

проведено парний кореляційно-регресійний аналіз залежності урожайності 

від досліджуваних господарсько-цінних ознак. 

У результаті проведеного нами аналізу встановлено, що найбільш 
тісно урожайність корелює з масою насіння з 1 рослини (r = 0,99±0,01) 

(рис. 1). 

На нашу думку, у результаті цілеспрямованої селекційної роботи 
було відібрано генотипи, які здатні формувати велику кількість насіння на 

кожній рослині. 

Отримана залежність між досліджуваними показниками описується 
рівнянням регресії: урожайність (у) = 0,0381+3,4345  x, де x – маса насіння 

з 1 рослини.  

Ще один показник, з яким встановлено дуже тісну кореляційну 

залежність – це кількість бічних стебел на рослині (r = 0,92±0,05) (рис. 2).  

  

Рис. 1. Залежність урожайності 

(y) від маси насіння з 1 рослини 

(x), 2011-2015 рр.  

Рис. 2. Залежність урожайності 

(y) від кількості бічних стебел 

(x), 2011-2015 рр.  
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Цей взаємозв’язок можна описати рівнянням урожайність             
(у) = 0,7496+06226 x, де x – кількість бічних стебел на рослині. 

Між ознаками «маса насіння з 1 рослини» та «кількість бічних 

стебел на рослині» нами теж виявлений тісний кореляційний зв'язок          

(r = 0,93±0,04). Цю залежність можна віднести до біологічної особливості 
культури льону, оскільки зі збільшенням бічних стебел збільшується 

кількість коробочок на рослині, кількість насіння на 1 рослині і, як 

наслідок, підвищується маса насіння з 1 рослини. 
За результатами кореляційного аналізу встановлено взаємозв’язок 

урожайності та вмісту олії в насінні (r = 0,83±0,05) (рис. 3). 

Таку взаємозалежність можна описати наступним рівнянням: 

урожайність (у) = -1,1686+0,0631 x, де x – олійність. 
Такий тісний кореляційний зв'язок між урожайністю та олійністю 

спричинений, на нашу думку, постійним секційним добором генотипів, що 

поєднують високу олійність та високу продуктивність. Саме ці генотипи 
стали основою досліджуваних сортів. 

Взаємозалежність між урожайністю та висотою рослин льону 

олійного характеризує коефіцієнт кореляції r = 0,69 ± 0,08 (рис. 4). 
 

 

 
 

 

 
 

Рис. 3. Залежність урожайності 

(y) від олійності (x), 2011-2015 

рр.  

Рис. 4. Залежність урожайності 

(y) від висоти рослин (x), 2011-

2015 рр.  

 

Досліджену залежність можна описати рівнянням лінійної регресії 

такого типу: урожайність (у) = -0,1365+0,041 x, де x – висота рослин. 
Таку залежність можна віднести до загальнобіологічних 

особливостей, оскільки зі збільшенням розмірів рослини посилюється 

конкуренція за фактори життя і в першу чергу за освітлення. На більш 
високому стеблі збільшується кількість листків і оптимізується 

надходження до них фотосинтетично активної радіації. Отже, за умови 

підвищення висоти, збільшення кількості бічних стебел, збільшиться і 
кількість поживних речовин, які надходять у рослину, що призведе до 

підвищення продуктивності рослин льону олійного.  
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Значно меншим за результатами нашого аналізу виявився 
взаємозв’язок урожайності та тривалості вегетаційного періоду                    

(r = 0,48±0,11) (рис. 5). 

На підставі проведених розрахунків установлено залежність, яку 

можна описати рівнянням регресії типу: урожайність (у) = 0,1686+0,0177 x, 
де x –тривалість вегетаційного періоду. 

Нами встановлено, що найменша залежність існує між 

урожайністю та масою 1000 насінин досліджуваних сортів льону олійного 
(r = 0,40±0,08) (рис. 6). 

 

 
 

 
 

Рис. 5. Залежність урожайності 

(y) від тривалості вегетаційного 

періоду (x), 2011-2015 рр.  

Рис. 6. Залежність 

урожайності (y) від маси 1000 
насінин (x), 2011-2015 рр.  

 

Отриману залежність можна описати рівнянням: урожайність       
(у) =  0,9787+0,1074 x, де x – маса 1000 насінин. 

Застосування кореляційно-регресійного аналізу дозволило нам 

отримати моделі елементів продуктивності рослин льону. Розраховані 
рівняння регресії дозволять з високою точністю спрогнозувати різні 

важливі господарсько-цінні ознаки льону олійного та підвищити 

ефективність подальшої селекційної роботі (табл. 2). 
Таблиця 2 

Рівняння регресії між основними селекційними ознаками сортів льону 

олійного запорізької селекції 

Селекційні ознаки Рівняння  
регресії 

Коефіцієнт 
кореляції 

у – урожайність 
х – тривалість вегетаційного 

періоду 

у = 0,1686+0,0177 х 
х = 68,4696+13,0644 у r = 0,48 

± 0,11 

у – урожайність 
х – висота рослини 

у = -0,1365+0,041 х 
х = 26,6385+11,4592 у 

r = 0,69 
± 0,08 

у – урожайність 
х – кількість бічних стебел 

у = 0,7496+06226 х 
х = -0,7754+1,3682 у 

r = 0,92 
± 0,05 
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Продовження таблиці 2 

Селекційні ознаки Рівняння  
регресії 

Коефіцієнт 
кореляції 

у – урожайність 
х – маса насіння з 1 рослини 

у = 0,0381+3,4345 х 
х = -0,0091+0,29 у 

r = 0,99 
± 0,01 

у – урожайність 
х – маса 1000 насінин 

у = 0,9787+0,1074 х 
х = 5,0006+1,4741 у 

r = 0,40 
± 0,08 

у – урожайність 
х – олійність 

у = -1,1686+0,0631 х 
х = 27,5996+10,8269 у 

r = 0,83 
± 0,05 

у – тривалість вегетаційного 
періоду  
х – висота рослини 

у = 25,4241+1,4082 х 
х = -1,9242+0,5348 у r = 0,87 

± 0,06 

у – тривалість вегетаційного 
періоду 
х – кількість бічних стебел 

у = 69,5328+13,3029 х 
х = -1,9641+0,0397 у r = 0,73 

± 0,11 

у – тривалість вегетаційного 

періоду 
х – маса насіння з 1 рослини 

у = 68,3077+46,1538 х 
х = 0,0263+0,0053 у 

r = 0,49 
± 0,08 

у – тривалість вегетаційного 

періоду 
х – маса 1000 насінин 

у = 50,5231+5,4179 х 
х = -1,6346+0,101 у 

r = 0,74 
± 0,01 

у – тривалість вегетаційного 

періоду  
х – олійність 

у = 21,4193+1,4985 х 
х = 14,9451+0,3495 у r = 0,72 

± 0,08 

у – висота рослини  
х – кількість бічних стебел 

у = 31,4182+9,3905 х  
х = -1,8003+0,0738 у 

r = 0,83 
± 0,09 

у – висота рослини 
х – маса насіння з 1 рослини 

у = 27,0808+39,3447 х 
х = -0,0485+0,0119 у 

r = 0,68 
± 0,11 

у – висота рослини 
х – маса 1000 насінин 

у = 22,027+3,2984 х 
х = 0,0026+0,1619 у 

r = 0,73 
±0,11 

у – висота рослини 
х – олійність 

у = 1,0588+0,9813 х 
х = 18,6084+0,6026 у 

r = 0,76 
± 0,10 

у – кількість бічних стебел 
х – маса насіння з 1 рослини 

у = -0,7535+4,7578 х 
х = 0,2045+0,1828 у 

r = 0,93 
± 0,04 

у – кількість бічних стебел 
х – маса 1000 насінин 

у = -0,1948+0,2461 х 
х = 5,0606+1,5365 у 

r = 0,61 
± 0,10 

у – кількість бічних стебел 
х – олійність 

у = -3,2508+0,1049 х  
х = 33,2591+8,1953 у 

r = 0,93 
± 0,05 

у – маса насіння з 1 рослини  
х – маса 1000 насінин 

у = 0,265+0,0324 х 
х = 4,95+5,2707 у 

r = 0,41 
± 0,11 

у – маса насіння з 1 рослини  
х – олійність 

у = -0,3528+0,0184 х 
х = 27,9048+37,3932 у 

r = 0,83 
± 0,08 

у – маса 1000 насінин 
х – олійність 

у = -1,3823+0,1919 х 
х = 28,7173+2,4012 у 

r = 0,68 
± 0,05 

 

Робота з покращання селекційного процесу льону, підвищення 

ефективності, розробки методів його прискорення відбувається в різних 
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селекційних центрах. Однак, основні роботи з селекції культури, розробка 
методики селекційного процесу та  насінництва проводилися на льоні-

довгунцю. Так, В. М. Гангановим досліджено успадкування основних 

господарсько-цінних ознак сортів льону-довгунця та перспективність їх 

використання в практичній селекційній роботі (Ganganov 1999).                
Н. М. Кандибою виділено кращі генетичні джерела за морфологічними 

ознаками рослин, елементами структури урожаю та якості волокна льону-

довгунцю та здійснено генетичний аналіз структури урожаю волокна 
(Kandiba 2006). М. І. Логіновим проведено велику роботу з обґрунтування 

теоретичних основ селекції льону-довгунця, створена удосконалена 

методика селекції на підвищення врожайності і поліпшення якості волокна 

та розроблені методики оцінки якості волокна в індивідуальних елітних 
рослинах, які суттєво впливають на підвищення ефективності селекційного 

процесу при створенні нових сортів (Loginov 2008).  

Втім, основною метою селекційної роботи з льоном олійним було і 
залишається  підвищення урожайності та збільшення виходу лляної олії з 

гектару. 

Представлені побудовані нами діаграми та розраховані рівняння 
регресії дозволять в подальших дослідженнях впливати на 

формоутворення,  контролювати кількісні ознаки та управляти системними 

явищами в селекційному процесі  льону олійного. 

 

Висновки 

За п’ятирічними оцінками сортів льону олійного запорізької 

селекції виділені суттєві кореляції урожайності з основними господарсько-
цінними ознаками, що мають високий рівень і достатньо стабільні в різних 

погодних умовах. Відсутність дуже слабких та невелика кількість слабких 

зв’язків між перемінними, імовірно, обумовлена присутністю в 
досліджуваних сортах подібних комплексів відселектованих ознак. 

Встановлено дуже тісний прямий кореляційний зв’язок між 

урожайністю та  масою насіння з 1 рослини (r = 0,99), урожайністю та 

кількістю бічних стебел на рослині (r = 0,92). Оцінка сили зв’язку показала 
існування прямого  тісного кореляційного зв’язку між масою насіння з 1 

рослини та кількістю бічних стебел (r = 0,93), а також тісного 

кореляційного зв’язку між тривалістю вегетаційного періоду та висотою (r 
= 0,87) і між висотою та кількістю бічних стебел (r = 0,83).  

Застосування кореляційно регресійного аналізу дозволило 

отримати моделі елементів продуктивності культури. Розраховано 

рівняння регресії та виявлено ступінь та спрямованість взаємозв'язків між 
низкою досліджуваних селекційних ознак, що дозволить з високою 

точністю спрогнозувати різні важливі господарсько-цінні ознаки льону 

олійного та підвищити ефективність подальшої селекційної роботі. 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ 

АНАЛИЗ  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ В 

СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ СО  ЛЬНОМ 

МАСЛИЧНЫМ 
 

И. А. Полякова 

Запорожский национальный университет 
 

В статье приведены результаты корреляционно-регрессионного 
анализа девяти коммерческих сортов льна масличного 
запорожской селекции. Установлена очень тесная прямая 
корреляционная связь между урожайностью и массой семян с 1 
растения (r = 0,99), урожайностью и количеством боковых стеблей 
на растении (r = 0,92), между массой семян с 1 растения и 
количеством боковых стеблей (r = 0,93), а также тесная 
корреляция между продолжительностью вегетационного периода 
и высотой (r = 0,87) и между высотой растения и количеством 
боковых стеблей (r = 0,83). Отсутствие очень слабых и небольшое 
количество слабых связей между переменными обусловлено 
присутствием в исследуемых сортах подобных комплексов 
отселектированных признаков. Применение корреляционно-
регрессионного анализа позволило получить модели элементов 
продуктивности культуры. Рассчитанные уравнения регрессии 
повысят эффективность селекционной работы с культурой 
благодаря прогнозированию важных хозяйственных признаков. 

 

Ключевые слова: лен масличный, корреляция, регрессия, хозяйственно-
ценный признак, анализ, селекция. 
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CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS OF 

ECONOMIC TRAITS IN BREEDING  OF OIL FLAX 

 
I. O. Poliakova 

Zaporozhye National University 
 

The main task of plant breeding is to increase yields. The crop is the 
result of the life cycle that the plant has passed, and the maximum 
yield is the realization of the most favorable equilibrium between all its 
components. 
Breeding for high yields of linseed oil is one of the priority areas, along 
with breeding for oilseed and altered fatty acid composition of oil. 
Zaporizhzhya breeding school is successfully working in this direction 
and the result of this work - created in different years 13 varieties, 
developed a model variety for the Steppe zone, a variety of source 
material and methodological basis for the creation of varieties. 
Statistical correlation-regression analysis is increasingly used to 
establish patterns of correlation between quantitative and qualitative 
traits, to clarify the complex relationships between many different 
causes and their mutual effect on one another. 
The purpose of our research was to establish correlation relationships 
of yield with the main economically valuable features of linseed oil and 
to obtain regression equations of productivity elements to improve the 
efficiency of further breeding work. 
We found correlation between the main economically valuable traits of 
the nine flax varieties of Zaporizhzhya breeding. Five-year estimates 
show significant correlations of yields with basic economic values that 
are high and stable enough in different weather conditions. The 
absence of very weak ones and the small number of weak links 
between the variables are probably due to the presence of similar 
complexes of selected features in the studied varieties. 
A very close direct correlation between yield and seed weight per plant 
(r = 0.99), yield and number of lateral stems per plant (r = 0.92) was 
established. Evaluation of the link strength showed the existence of a 
direct close correlation between the mass of seeds per plant and the 
number of lateral stems (r = 0.93), as well as a close correlation 
between the duration of the growing season and height (r = 0.87 ) and 
between height and number of lateral stems (r = 0.83). 
Seed yield is the most important trait that characterizes the genetic 
potential of modern oilseed flax varieties. Therefore, we performed a 
paired correlation-regression analysis of the dependence of yield on 
the studied economic and valuable features. As a result of our 
analysis, it was found that the most closely correlated yield was 
correlated with the seed mass of 1 plant (r = 0.99 ± 0.01). In our 
opinion, as a result of purposeful breeding work, genotypes have been 
selected that are capable of forming a large number of seeds on each 
plant. 
In the course of the researches the regression equation was calculated 
and the degree and orientation of the relationships between a number 
of investigated breeding traits were revealed. In the course of the 
researches the regression equation was calculated and the degree and 
orientation of the relationships between a number of investigated 
breeding traits were revealed. The diagrams we have constructed and 
the calculated regression equations will allow us to influence the 
formation, control the quantitative traits and control the systemic 
phenomena in the selection process of linseed oil in further studies. 
The use of correlation regression analysis allowed us to obtain models 
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of the elements of cultural productivity. The calculated regression 
equations will allow us to predict with precision the various important 
economically valuable features of linseed oil and to increase the 
efficiency of further breeding work. 

 

Key words: oil flax, correlation, regression, economically valuable trait, 

analysis, breeding. 

 

 

 
 

 


