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Проведено кореляційний аналіз між 11 біометрич-
ними та господарськими ознаками 6 сортів бакла-
жана при 3 варіантах густоти стояння рослин в 
умовах Лівобережного Лісостепу України. За допо-
могою методу максимального кореляційного шляху 
визначено структуру взаємозв’язків вивчених ознак 
та її мінливість у різних варіантах досліду. При всіх 
схемах розміщення рослин виявлено дві відокремлені 
кореляційні плеяди. Виявлено комплекс узгоджених 
ознак, які окреслюють особливості росту, розвитку і 
реагування на умови вирощування рослини баклажана 
як цілісної системи. Основними ознаками із стабіль-
но тісним проявом взаємозв’язків виявились пошире-
ність загальної ураженості хворобами, ступінь роз-
витку загальної ураженості хворобами, загальна 
урожайність і товарність. 
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Постановка проблеми. Будь-яка ознака, якою б 
незначною вона не була, діє на організм рослини в 
цілому, і жодну ознаку не можна змінити ізольо-
вано від решти генетичної системи [2].  
Мінливі умови середовища мають значний вплив 
на ознаки рослин і викликають варіабельність не 
тільки їх, але і зв'язків між ними [3]. Важливими 
елементами технології вирощування сільськогос-
подарських рослин є оптимальні густоти, площі 
живлення, рівень технологічності у процесі догля-
ду за посівами та при збиранні врожаю. Встанов-
лено, що на продуктивність рослин впливає як ве-
личина, так і форма площі живлення [7]. В дослі-
дженнях з овочівництва рідко доводиться мати 
справу з точними і певними функціональними 
зв’язками, коли кожному значенню однієї величи-
ни відповідає чітко визначене значення іншої ве-
личини. Тісноту зв’язку між ознаками дозволяє 
встановити визначення коефіцієнтів кореляції. 
Припускається, що високий рівень кореляційного 
зв’язку вказує на спільні механізми контролю 
ознак. Також кореляційний аналіз дозволяє вияви-
ти наявність зв’язку та його міру між ознаками та 
визначити блоки ознак, які пов’язано змінюються 
в онтогенезі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв'язання проблеми.  

У науковій літературіє лише нечисленні дані про 
вивчення кореляційних зв’язків баклажана та їх 
залежність від агротехнічних умов вирощування 
[1, 5]. Більш точно біологічний зв’язок ознак до-
зволяє зрозуміти метод максимального кореляцій-
ного шляху, який дає можливість виділити найтіс-
ніші зв’язки між ознаками [6]. За допомогою цього 
методу можна об’єктивно розташувати зв’язки за 
ступенем їх значущості, визначити структуру вза-
ємозв’язків різних комплексів показників. Метод 
дозволяє виявити групи ознак, які в силу генетич-
них, фізіологічних і біохімічних причин виявляють 
взаємопов’язаний прояв в онтогенезі. 
Мета досліджень: виявити ступінь і структу-

ру кореляційних залежностей між різними озна-
ками баклажана при вирощуванні в різних умо-
вах розміщення рослин. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проведено протягом трьох років на полях се-
лекційної сівозміни Інституту овочівництва і 
баштанництва НААН в умовах Лівобережного 
Лісостепу України. Матеріалом в дослідженнях 
виступали рослини баклажана сортів Алмаз, Біла 
Лілія, Геліос, Сауран, Прем’єр і Фіалка. Вивча-
лись закономірності росту і розвитку рослин при 
трьох варіантах розміщення: 70×25 см, 70×35 см 
і 70×45 см. Визначалися такі ознаки: висота рос-
лини (1), ширина рослини (2), довжина листка 
(3), ширина листка (4), вміст у плодах сухої ре-
човини (5), вміст у плодах загального цукру (6), 
площа асиміляційної поверхні (7), загальна уро-
жайність (8), товарність (9), поширеність загаль-
ної ураженості хворобами (10), ступінь розвитку 
загальної ураженості хворобами (11). Для визна-
чення взаємозалежностей між ознаками викори-
стовували кореляційний аналіз [2]. Групування 
ознак за кореляційними зв’язками проводили 
методом кореляційних плеяд за методикою, ви-
кладеною А. В. Сміряєвим та ін. [5].  
Результати досліджень. У варіанті вирощу-

вання рослин баклажана за схемою 70×25 вивче-
ні ознаки згрупувались на дві чіткі плеяди ознак 
(рис. 1). Найтіснішим виявився зв'язок між сту-
пенем розвитку ураженості хворобами та поши-
реністю ураженості хворобами (r = 0,99).  
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Рис. 1. Кореляційний простір ознак баклажана при вирощуванні за схемою 70×25 

 
Рис. 2. Кореляційний простір ознак баклажана при вирощуванні за схемою 70×35 

 

Рис. 3. Кореляційний простір ознак баклажана при вирощуванні за схемою 70×45 
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Ступінь розвитку загальної ураженості хворо-
бами також сильно корелював (r = -0,86) із зага-
льною урожайністю і товарністю. Також до да-
ної плеяди ознак входили ширина рослини, ви-
сота рослини і площа асиміляційної поверхні. 
Окрему групу складали три ознаки: довжина ли-
стка, ширина листка, вміст у плодах загального 
цукру. 
У варіанті зі схемою розміщення рослин 

70×35 (рис. 2) спостерігався такий же рівень 
зв’язку між ступенем розвитку загальної ураже-
ності хворобами та поширеністю загальної ура-
женості хворобами (r = 0,99). Ці дві ознаки разом 
із загальною урожайністю і товарністю плодів і 
при цій схемі посадки склали основу окремої 
плеяди, але, на відміну від попереднього варіан-
ту, до їх групи потрапила лише площа асиміля-
ційної поверхні, яка мала коефіцієнт кореляції з 
урожайністю 0,80. Інші шість ознак сформували 
окрему плеяду, в межах якої можна виділити дві 
групи ознак. Перша – це довжина листка, шири-
на листка і вміст у плодах сухої речовини; друга 
– висота рослини, ширина рослини і вміст у пло-
дах загального цукру. 
Схема розміщення рослин баклажана 70×45 

наклала свої особливості на взаємозв’язки між 
ознаками (рис. 3). У даному варіанті також збе-
реглось тісне групування загальної урожайності, 
товарності, поширеності загальної ураженості 
хворобами і ступеню розвитку загальної ураже-
ності хворобами.  
Крім цих чотирьох ознак до плеяди потрапили 

ширина рослини, довжина листка, ширина лист-
ка і вміст у плодах загального цукру. Другу пле-

яду в даному варіанті вирощування склали вміст 
у плодах сухої речовини і площа асиміляційної 
поверхні. Окремою ознакою, що не увійшла до 
виділених плеяд, виступила висота рослини. 
В усіх варіантах досліду визначилось чітке 

групування урожайності із ступенем розвитку 
загальної ураженості хворобами з тісним коре-
ляційним зв’язком між цими ознаками від -0,83 
до -0,87. Також при загущеному та розріджено-
му варіантах розміщення рослин на урожайніс-
тьвпливала ширина рослини з кореляцією 0,80 
при схемі 70×25 та 0,78 при схемі 70×45. У варі-
анті із схемою розміщення рослин 70×35 висо-
кий кореляційний зв'язок з урожайністю виявив-
ся у площі асиміляційної поверхні. Але цей зв'я-
зок не був стабільним залежно від варіантів і 
якщо при щільній посадці ознака потрапила в 
одну плеяду з урожайністю, при розрідженій по-
садці – знаходилась в іншій плеяді. 
Висновок. Одержані нами результати дозво-

ляють припустити, що щільність розміщення 
рослин баклажана в польових умовах впливає на 
структуру кореляційних зв’язків між ознаками. 
Було виявлено комплекс узгоджених ознак, які 
окреслюють особливості росту, розвитку і реагу-
вання на умови вирощування рослини баклажана 
як цілісної системи. Так основними ознаками із 
стабільно тісним проявом взаємозв’язків вияви-
лись поширеність загальної ураженості хворо-
бами, ступінь розвитку загальної ураженості 
хворобами, загальна урожайність і товарність. 
Інші з вивчених ознак виявили себе залежними 
від схем розміщення рослин в агроценозі.  
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ANNOTATION 

Zinchenko Ye. V., Krutko R.V. The structure of 
the correlations of eggplant in different placement 
schemes of plants. 

The correlation analysis was carried out between 
11 biometric and economic characteristics of 6 
eggplant varieties in 3 variants plant density 
(placement schemes 70х25, 70х35, 70х45) under 
the conditions the Left Bank Forest-steppe of 
Ukraine. By method of maximum correlation path, 
the structure relationships studied features and their 
variability in different variants of the experiment 
was determine. 

Two separate correlation agglomeration were 
identified in all schemes plant placement. The basis 
of the first agglomeration with high correlation 
bonds between signs was four signs: prevalence 
general disease, the degree development of general 
disease, yield and fruit market. A clear classification 
yields was determined with a degree development of 
the total disease incidence with a close correlation 
link between these features from -0.83 to -0.87, 
depending on the variant of experiment. The second 
agglomeration in different variations of experiment 
consisted of various elements. 

Most signs were grouped in the first 
agglomeration when growing eggplant in the layout 
of plants 70x25 and 70x45. Therefore, under 
scheme 70х25 here also included height of a plant, 

width of a plant, contents in fruits dry substance and 
area of assimilation surface. In the variant with the 
scheme 70x45 to this agglomeration included width 
of the plant, leaf length, leaf width, content in the 
fruits of total sugar fell. In the variant with the 
scheme 70x35 to this agglomeration, in addition to 
the main 4 signs, included only the area of the 
assimilation surface. 

The second agglomeration under layout scheme 
of plants 70x25 consisted of three elements: leaf 
width, content in the fruits of the total sugar and 
length leaf. In the variant with scheme of placing 
plants 70х35 to these signs have joined height plant, 
width plant and contents in fruits of a dry substance. 
In the variant with scheme 70x45 the second 
agglomeration also consisted three features:  
contents in fruits of a dry substance, area of 
assimilation surface and the height of plant. 

The obtained results allow us to assume that the 
density placement of eggplant plants in field 
conditions affects to structure of correlation 
relations between features. A complex of agreed 
features that outline the peculiarities of growth, 
development and response to conditions for the 
cultivation of eggplant plants as a holistic system 
were noticed. 

Key words: eggplant, placement schemes, signs, 
correlation bonds, correlation pleiades. 

 

 




