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кукурудзи та негативно впливає на подальший розвиток рослин на ранніх 

стадіях їх розвитку. 

Оптимальним варіантом для проростання насіння та росту і 

розвитку рослин на ранніх етапах є умови без підвищеного вмісту солі 

(контроль). Дані, одержані для проростання насіння кукурудзи та ранніх 

етапів розвитку її рослин за дії 0,1% р-н NaCl — ще допустимий варіант 

кукурудзи, а от концентрація солі 0,2% р-н NaCl дає гальмівний процес на 

проростання, та ранні етапи розвитку рослин. 

Висновки 

1) Енергія проростання насіння кукурудзи при 0,1% становить 44% , а 

у 0,2% р-ні NaCl — 30%, контроль становить 58%. 

2) Схожість насіння кукурудзи в контролі було кращим, ніж в дослідах 

з 0,1%, та з 0,2% р-ном солі NaCl. 

3) при засоленні довжина коренів становить в 0,1% р-ні NaCl —3,3 

см., в 0,2% р-н NaCl - 1,3 см, і в контролі - 4,5см. 

4) при засоленні довжина надземної частини відповідно в 0,1% р-ні 

NaCl — 3,4 см, в 0,2%р-н NaCl - 1 , 5 с м і в контролі -4,1 см. 


