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S t r e s z c z e n i e. W pracy przedstawiono wyniki
cznego na proces kiełkowania nasion kapusty
w

ośmiu różnych

białej

dotyczące wpływu stałego

odmiany Kamienna

polach magnetycznych. Stwierdzono,

największy wpływ

na proces

kiełkowania .

że

Głowa.

pola magnety-

Nasiona kiełkowały

pola 70 mT, 120 mT i 210 mT

Dla tych trzech przypadków

kiełkowanie

miały

opisano przy

pomocy modelu matematycznego (krzywej logistycznej).
S ł o w a k I u c z o we: Pole magnetyczne, kiełkowanie nasion kapusty, krzywa logistyczna.
WSTĘP

Kapusta biała należy do roślin warzywnych uprawianych na terenie całej
Polski. Jest spożywana pod różnymi postaciami i stanowi bardzo istotny składnik
diety człowieka. Plon jej zależy od prawidłowego kiełkowania nasion.
Jednym z czynników poprawiających materiał siewny może być pole magnetyczne. Jak wykazały badania Rochalskiej [5,6] zmienne pola magnetyczne 16
i 50 Hz znacznie poprawiają jakość materiału siewnego roślin uprawnych. Pole
magnetyczne małej częstotliwości (16 Hz) w istotny sposób wpływało na kiełko
wanie materiału siewnego o niskiej jakości. To samo pole znacznie zwiększało
wigor nasion kukurydzy kiełkującej w niskiej temperaturze (10°C) oraz innych
roślin zbożowych .
Prowadzone od szeregu lat badania w Katedrze Fizyki AR w Lublinie z nasionami roślin zbożowych i buraka cukrowego wykazały, że wpływ pola magne-
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Sum m a r y .

In this paper results of effect of stationary magnetic field on germination of

cabbate seeds Kamienna Glowa cultivar were presented. The seeds germinated in eight different
magnetic fields . Magnetic field 70 mT, 120 mT and 210 mT had the greatest influence on
germination. Germination in this field was described by the help equation of logistic curve.
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