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Streszczenie. W pracy przedstawiono
natężeniu

na

kiełkowanie

wpływ

zmiennego pola magnetycznego o

nasion cebuli odmiany Sochaczewska, Z

pięciu

wariantów, dla dwóch o indukcji magnetycznej 40mT i 80mT stwierdzono
dodatni.

Kiełkowanie

różnym

zastosowanych

największy

efekt

nasion w tych polach opisano przy pomocy modelu matematycznego krzywej

logistycznej.
S ł o w a k l u c z o we: Pole magnetyczne, nasiona cebuli,

kiełkowanie

w polu magnetycznym .

WSTĘP

Pole magnetyczne oprócz pola elektrycznego, promieniowania jonizującego,
światła białego, ultrafioletowego czy laserowego należy do tych czynników
fizycznych, które wpływają na kiełkowanie, wzrost i plony roślin uprawnych.
Wyznaczenie podstawowych parametrów pola magnetycznego jest koniecznym
warunkiem, potrzebnym do określenia jego oddziaływania na proces kiełkowania
nasion.
Przemienne pole magnetyczne 50 Hz o indukcji magnetycznej 35 mT, 50 mT
oraz 80 mT powodowało lepsze kiełkowanie nasion pszenicy [4]. Prowadzone od
szeregu lat badania w Katedrze Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie z nasionami wybranych roślin uprawnych wykazały, że wpływ pola magnetycznego na
kiełkowanie i plony zależy od rodzaju pola i jego natężenia [2, 3]. Zmienne pole
magnetyczne o częstotliwościach 16 i 50 Hz i indukcji magnetycznej 5 mT
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Summary . In this paper the influence of magnetic field on germination of onion seeds
Sochaczewska cultivar was presented. Five different magnetic field was used. The greatest effect in
fields with 40 and 80 mT magnetic induction was obser ved. The germination of onion seeds in
magnetic field described by the help of logistic curve.
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