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Celem badań jest określenie wpływu pola magnetycznego (o różnym stopniu indukcyjności 

magnetycznej) na żywotność i proces kiełkowania wybranych nasion roślin strączkowych 

umieszczonych w tym polu. Nasiona poddawane będą obróbce przedsiewnej polem magnetycznym. 

Celem będzie określenie parametrów tj. dawki, czasu jak i rodzaju pola (zmienne bądź stale) 

i wyznaczenie optymalnych wielkości dla prosu kiełkowania nasion. 

Nasiona będą badane w warunkach laboratoryjnych określonych Polską Norma PN-

79/R65950. Do celów badań wykorzystane zostanie w urządzenie budowane w Katedrze Fizyki 

Akademii Rolniczej w Lublinie. Kiełkownik został zaprojektowany i przystosowany dla nasion roślin 

strączkowych. Pozwoli on w sposób automatyczny generować dane i za pomocą aplikacji 

komputerowej zestawiać je w charakterystyki. Ponadto komora klimatyczna, w której będzie 

umieszczone urządzenie pozwoli na sterowanie i symulowanie odpowiednich warunków 

klimatycznych. Umożliwi to porównanie procesu kiełkowania nasion po stymulacji w np. zadanych 

warunek stresogennych. Pozwoli to określić wpływu pola magnetycznego na czynniki zmiany 

temperatury, wilgotności i światła. 

 

Harmonogram pracy badawczej: 

• październik 2005r. - rozpoczęcie budowy urządzenia do rejestracji procesu 

kiełkowania dla nasion roślin strączkowych, 

• styczeń 2006r. - projektowanie i budowa aplikacji komputerowej do analizy 

wyników pomiarów, 

• luty 2006r. - zakup materiału do badań i obróbka nasion, 

• luty 2006r. - maj 2006r. -przeprowadzenie serii badań 

• maj 2006r. - wrzesień 2006r. — opracowanie wyników uzyskanych podczas 

przeprowadzanych doświadczeń. 

 

Innowacyjność prowadzonej pracy badawczej 

 

Innowacyjnością w prowadzonej przez mnie pracy badawczej jest fakt wykorzystania pola 

magnetycznego do stymulacji procesu kiełkowania nasion roślin strączkowych. Ponadto do samego 

przebiegu badania wykorzystane będzie urządzenie rejestrujące proces kiełkowania (kiełkownik) 

zaprojektowane i zbudowane przez mnie w Katedrze Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie. 

Doświadczenia nad wpływem pola magnetycznego były wykonywane na innych gatunkach roślin 

np. rzodkiew, szpinak i dały pozytywne wyniki, które charakteryzują się szybkością kiełkowania, inne 



pozytywne zaobserwowane działanie to zwiększona liczba wykiełkowanych nasion oraz ich 

późniejsza lepsza wydajność przy zbiorze plonu. 

Kiełkownik zostanie zbudowany wykorzystując działanie mechaniczne wyłączników 

służących do rozłączania jednej z gałęzi obwodu elektrycznego przez kiełek nasiona Rys 1. (układ 

składa się ze 100 połączonych równolegle elementów: wyłącznik-kondensator zasilany 

transformatorem sieciowym 220V/12V). Cały układ składa się z miernika podpiętego do komputera 

oraz zasilacza UPS Rys 2. Tego typu rozwiązanie będzie umożliwiało obserwowanie i archiwizowanie 

zmian zachodzących podczas kiełkowania w próbie 100 szt. nasion za pomocą aplikacji 

komputerowej. Program do obsługi kiełkownika będzie generował charakterystyki zestawiając je 

w dowolne układy. 

Planowane są badania, które mają na celu analizę wpływu temperatury otoczenia układu 

z zakresu 0-50°C na kinetykę procesu kiełkowania. Wykorzystując do tego komorę klimatyczną 

w której będzie umieszczone urządzenie. 

 


