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	Annotation. The method of increasing the content of flavonoids in the raw material of medicinal plants by means of pre-sowing radiation treatment of seeds, which can be used for Matricaria chamomilla L. and Hypericum perforatum L., have been suggested. The method involves the acute irradiation of dry seeds with X-ray or γ-radiation in stimulating doses of 10 Gy, 35 Gy, 50 Gy (Matricaria chamomilla) and 35 Gy (Hypericum perforatum) at a dose rate of 1-2 cGy/s for 1-24 hours before sowing to the field. The result of the proposed method is a higher yield of medicinal raw material per unit cultivating area when grown in open soil and an increased concentration of pharmaceutically valuable flavonoids in water-ethanol extracts of medicinal plants.

Відомі способи передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур шляхом дії на нього електромагнітного поля, інфрачервоного, ультрафіолетового, лазерного опромінення, що забезпечує приблизно однакове збільшення схожості та зростання врожайності на 15-20 % (Нікітенко та інш., 2003; Калінін та інш., 2006; Тучний та інш., 2009; Іноземцев та інш., 2012). Показано підвищення концентрації вторинних метаболітів у екстрактах з лікарської сировини рослин, які були опромінені іонізуючою та неіонізуючою радіацією в ушкоджуючих дозах (Лёшина и др., 2016). Суттєвим недоліком перерахованих способів стимуляції синтезу вторинних метаболітів є те, що у більшості випадків одночасно з досягненням корисного ефекту спостерігається зниження маси лікарської сировини, так що інтегральний ефект в перерахунку на кількість рослин або одиницю культиваційної площі не відрізняється від контролю. Нами розроблений технологічно зручний спосіб передпосівного опромінення насіння лікарських рослин ромашки лікарської (Matricaria chamomilla L.) та звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.). Запропонований метод відрізняється від інших тим, що використовується рентгенівське чи γ-опромінення у стимулюючих дозах 10 Гр, 35 Гр, 50 Гр для насіння ромашки лікарської та 35 Гр для насіння звіробою звичайного при потужності дози 1,42 сГр/с за 1-24 години до посіву у відкритий ґрунт. Апробація методу у польових умовах протягом 3 років на ділянках у м. Києві показала підвищення загальної продукції флавоноїдів у мг з 1 м2 культиваційної площі на 40%-130 %. 
Запропонована корисна модель має переваги з точки зору досягнення значно вищої продуктивності цінних лікарських рослин за мінімальних фінансових та енергетичних витрат в умовах обмеженого земельного фонду лікарського рослинництва. 

