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Редис – культура швидкого дозрівання. Ранні сорти плодоносять від 18 до 30 

днів. За період з травня по вересень модна отримувати по п’ять врожаїв. Однак, 

для забезпечення потреб населення даного овочу цього недостатньо. 

На сьогоднішній день накопичено значний матеріал по широкому 

використанню регуляторів росту, розроблених для усунення «слабких ланок» в 

біології, технології вирощування та захисту редису. Разом з тим представляє 

великий практичний інтерес проблема розробки комплексної системи регуляції 

росту і розвитку редису, з цільовим застосуванням регуляторів росту в критичні 

періоди онтогенезу для забезпечення оптимальної його реалізації і досягнення 

позитивних біологічних ефектів. Досліджений вплив регуляторів росту рослин 

на рослинах квасолі [1–3], гороху [4–6], бобів кормових [7], цукровому буряку 

[8], сої [9], огірків [10, 11], гірчиці [12] тощо. 

Відсутність даних про вплив синтетичних регуляторів росту інгібіторного 

типу з різним механізмом дії, тобто ретардантів, на продуктивність культури 

редису сприяє розвитку і впровадження нових технологій із застосування даних 
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препаратів при вирощуванні сучасних сортів культури. Тому завданням нашої 

роботи було в науковому обґрунтуванні використання регуляторів росту 

інгібіторного типу, як елемента технології вирощування редису, виявлення їх 

дії на насіннєву продуктивність. 

Дослідження проводилися на рослинах редису сорту Зоря. Передпосівну 

обробку насіння проводили водними розчинами препаратів інгібіторного типу: 

0,25 %-ий етефон, 0,25 %-ний хлормекватхлорид. 

Встановлено, що за використання різних за механізмом дії ретардантів 

(хлормекватхлориду та етефону) підвищувалась схожість насіння редису сорту 

Зоря у порівнянні з контрольним варіантом. При цьому найкращий ефект 

виявлений при застосуванні хлормекватхлориду (0,25 %). У цьому варіанті 

досліду максимально підвищувалися схожість насіння. Обидва застосовані 

ретарданти збільшували показник енергії проростання насіння. 

Проведений нами у 2019 р. аналіз залежності лабораторної схожості насіння 

редису сорту Зоря від обробки його водними розчинами ретардантів свідчить, 

що застосовані препарати підвищували інтенсивність проростання насіння. 

Виявлено, що при обробці насіння редису етефоном (0,25 %) та 

хлормекватхлоридом (0,25 %) лабораторна схожість підвищувалася. Так, при 

обробці насіння етефоном (0,25 %) лабораторна схожість складала 96,0 %, що 

на 4,6 % більше, ніж у контролі. Кількість нормально розвинених проростків з 

довжиною 0,5-1,0 см у даному варіанті – 8,8 %. Слід відмітити, що найкращий 

ефект спостерігався під час застосування хлормекватхлориду (0,25 %). У цьому 

дослідному варіанті лабораторна схожість складала 98,6 %, що на 7,2 % більше, 

ніж у контролі. А також у цьому ж варіанті спостерігався більший відсоток 

нормально розвинених проростків з довжиною 0,5-1,0 см – 10,1 %. Таким 

чином, передпосівна обробка насіння редису сорту Зоря ретардантами 

підвищувала схожість та енергію проростання насіння у обох варіантах досліду. 
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