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S t re s z c z e n i e. Przedmiotem niniejszej pracy
laserowej biostymulacj i

metodą wiązki

zbudowanego w Katedrze Fizyki

urząd zenia.

neonowy o mocy 15mW. Najlepsze efekty
dwukrotnym
Słowa

naświetlaniu

nasion

dawką

było

przebadanie efektów przedsiewnej

naturalnej nasion pomidorów dokonanej przy
W

jeśli

energii

urządzeniu

tym zainstalowany

był

użyciu

laser helowo-

chodzi o uzyskany plon owoców otrzymano przy

rzędu

4 mJ.
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WSTĘP

Dla uzyskania dobrej jakości i wysokich plonów owoców pomidorów niezbędne
staje się stosowanie do siewu odpowiednio przygotowanych nasion. Jedną z metod
przygotowania nasion do siewu jest ich biostymulacja wiązką naturalną lasera
helowo-neonowego. W biostymulacji laserowej wykorzystuje się zjawisko pochła
niania i magazynowania energii świetlnej przez nasiona. Światło laserowe oddziaływuje na odpowiednie składniki łańcucha oddechowego, aktywizuje enzymy lub
ogranicza ich działanie, zwiększa szybkość syntezy ATP i liczebność mitochondriów
w komórce. Podwyższa to zarówno potencjał energetyczny komórki, jak i aktywizuje
układ immunologiczny całego organizmu [7]. Powoduje to szybszy wzrost korzeni
oraz lepsze przystosowanie roślin do niekorzystnych warunków środowiska [1 ,2].
Pozytywne efekty przedsiewnej laserowej biostymulacji nasion wyrażają się lepszymi wschodami, przyśpieszonym dojrzewaniem, zwiększonym plonowaniem roślin,
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Sum m a r y. The purpose of this study was to investigate the effect of presowing laser
biostimulation of tomato seeds by the natural beam meJhod, using original device constructed at
Department of Physics of Agricultural University in Lublin. The device consists of He-Ne laser of
15mW power. The most significant influence on tomato fruit yielding was found for double
treatment at 4 mJ radiation energy dose.
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